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ABSTRAK

Aviv Qurrota A’yuni. 2019. Analisis Perilaku Konsumtif Santriwati Pondok
Pesantren Darul Fikri Bringin, Kauman, Ponorogo dalam Perspektif
Ekonomi Islam. Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agma Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo.
PembimbingMuchtim Humaidi, S.H.I, M.IRKH.

Kata Kunci: Perilaku Konsumtif, Santriwati, Pondok Pesantren dan Ekonomi
Islam

Perilaku konsumtif adalah suatu tindakan mengkonsumsi suatu barang secara
berlebihan tanpa adanya suatu pertimbangan terlebih dahulu yang sering muncul
ditengah – tengah pergaulan remaja. Pondok Pesantren Darul Fikri Bringin,
Kauman, Ponorogo menarik untuk diteliti karena seorang santri seharusnya
memiliki sifat yang sederhana dan tidak berlebih - lebihan. Ada dua rumusan yang
dikaji dalam skripsi ini: 1. Bagaimanakah perilaku konsumtif santriwati Pondok
Pesantren Darul Fikri Bringin,  Kauman, Ponorogo?. dan 2. Apa faktor yang
melatarbelakangi perilaku konsumtif santriwati Pondok Pesantren Darul Fikri
Bringin,  Kauman, Ponorogo? dan 3. Bagaiamana arah orientasi perilaku
konsumtif santriwati terhadap peraturan di Pondok Pesantren Darul Fikri Bringin,
Kauman, Ponorogo. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian
deskriptif dan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan datanya melalui
observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil peneiltian ini menunjukkan: 1.Perilaku konsumtif santriwati Pondok
Pesantren Darul Fikri dapat dilihat dari pengeluaran untuk kebutuhan harian dan
kepemilikan pakaian. Dari segi kebutuhan harian, lebih mengutamakan
pemenuhan keinginan untuk membeli jajanan dan makanan di luar pondok yang
lebih bervariasi tanpa adanya batasan pengeluaran uang saku yang dimiliki.
Sedangkan dari segi pakaian, mereka memiliki pakaian yang melebihi kapasitas
almari yang disediakan pondok karena tidak adanya batasan dalam kepemilikan
pakaian. Sehingga pada akhirnya muncul sifat isrâf dan tabdzîr.2, Faktor yang
melatarbelakangi santriwati berperilaku konsumtif adalah faktor eksternal yaitu
kelompok acuan dan lingkungan Pondok Pesantren. 3,Arah oientasi dari adanya
perilaku konsumtif di kalangan santriwati dapat dilakukan dengan
mempertimbangkan kembali peraturan yang berkaitan dengan kebijakan pondok
mengenai penetapan batasan uang saku dan jumlah pakaian yang dimiliki.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna. Seluruh kegiatan manusia

telah diatur di dalamnya. Begitu pula batasan seseorang dalam melakukan

kegiatan ekonomi, salah satunya yaitu konsumsi. Islam telah mengatur

bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang

membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya.  Pada hakikatnya,

kegiatan ekonomi berupa konsumsi dalam Islam telah diatur dalam Al-

Qur’an dan As-Sunnah.1 Perilaku konsumsi seseorang yang sesuai dengan

Al-Qur’an dan Sunnah akan membawa orang tersebut untuk mencapai

keberkahan dan kesejahteraan hidupnya.

Dalam ilmu ekonomi Islam kegiatan konsumsi seorang muslim bukan

hanya dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan dan kepuasan, melainkan

untuk mencapai maslahah dunia dan akhirat. Sehingga, konsumsi bagi

seorang muslim tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan yang

mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah SWT2. Setiap pergerakan

atau perbuatan yang berbentuk belanja sehari-hari tidak lain adalah bentuk

zikir dirinya atas nama Allah. Hal ini dikarenakan keimanan memberikan

cara pandang yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia dalam

1Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: BPFE-
Yogyakarta, 2004), 161.

2Muhammad Muflih, Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 12.
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bentuk perilaku, gaya hidup, selera, sikap terhadap sesama manusia, sumber

daya dan lingkungan. Keimanan sangat mempengaruhi sifat, kuantitas dan

kualitas konsumsi baik dalam bentuk kepuasan material maupun spiritual. 3

Dewasa ini, semakin bertambahnya produsen dalam memproduksi

barang maka semakin mendorong konsumen untuk memilih, membeli dan

menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Dalam pengambilan

keputusan ini seorang konsumen cenderung dipengaruhi oleh beberapa

faktor, baik faktor dari dalam diri konsumen sendiri maupun faktor dari

lingkungan luar.

Perilaku konsumtif dapat diartikan sebagai suatu tindakan

mengkonsumsi barang secara berlebihan tanpa adanya suatu pertimbangan

terlebih dahulu. Barang tersebut tidak terlalu diperlukan dan lebih bersifat

berlebihan yang mana hanya mementingkan keinginan atau kesenangan dan

cenderung harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi karena bukan lagi

untuk memenuhi kebutuhan saja tetapi lebih mengarah kepada pemenuhan

tuntutan keinginan.

Saat ini, perilaku konsumtif merupakan suatu hal yang banyak dialami

oleh masyarakat terutama dikalangan remaja. Hal tersebut sesuai dengan

pendapat Servian yang dikutip oleh Erli Ermawati yang mengatakan bahwa

sifat konsumtif yang timbul dikalangan remaja berusia 15-18 tahun dapat

diartikan hidup dengan keinginan membeli barang-barang yang kurang atau

3 Ibid., 4.
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tidak diperlukan. Perilaku konsumtif ini biasanya dilakukan oleh remaja

putri dari pada remaja putra. 4

Dalam ilmu ekonomi konvensional kegiatan konsumsi tidak

membedakan antara motif kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan yang

dimaksud adalah kebutuhan yang meliputi sandang, pangan, papan,

perasaan aman, dan kebutuhan-kebutuhan fisik lainnya. Namun, dalam

kehidupan sehari-hari selain kebutuhan ternyata seseorang juga mempunyai

keinginan, dengan demikian terpenuhinya keinginan itu sendiri juga

merupakan suatu kebutuhan.5

Sedangkan, dalam pandangan Islam kegiatan konsumsi seorang muslim

bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan yang berkaitan tentang keperluan,

kesenangan dan kemewahan.6 Pemenuhan kebutuhan akan kesenangan dan

kemewahan tetap dibolehkan selama tidak menyalahi aturan-aturan yang

telah ditetapkan Allah SWT dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Aturan kegiatan

konsumsi Islam telah dibatasi sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam

dan etika konsumsi Islam.

Pada saat ini, telah banyak berdiri pondok pesantren sebagai salah satu

lembaga pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu duniawi tetapi juga

ilmu ukhrawi. Pondok pesantren merupakan sistem pendidikan yang

melakukan kegiatan sepanjang hari. Santri tinggal bersama guru, kiai dan

4Erli Ermawati dan Indriyati, “Hubungan Antara Konsep Diri dengan Perilaku
Konsumtif pada Remaja di SMPN 1 Piyungan,” Jurnal Spirits, Vol.2, No. 1, (Yogyakarta:
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, November, 2011), 2.

5Mulyadi Nitisusastro, Perilaku Konsumen dalam Perspektif Kewirausahaan,
(Bandung: Alfabeta, 2013), 46.

6Fahmi Medias, Ekonomi Mikro Islam: Islamic Microeconomic, (Magelang:
UNIMMA Press, 2018),  30.
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senior mereka. Sehingga terjalin hubungan antara santi, guru dan kiai

berjalan intensif, tidak sekedar hubungan formal ustadz dan santri di dalam

kelas saja.7 Pondok Pesantren juga menetapkan kebijakan dan peraturan

untuk mendisiplinkan santrinya. Oleh karena itu, dalam pandangan

masyarakat saat ini, pondok pesantren mampu memberi pengaruh yang

cukup besar dalam dunia pendidikan, baik secara jasmani, rohani, maupun

intelegensi karena sumber nilai dan norma-norma agama merupakan acuan

dalam berfikir serta bersikap secara ideal para santri.

Pondok Pesantren Darul Fikri yang terletak di Desa Bringin, Kecamatan

Kauman, Ponorogo memiliki jumlah kurang lebih 180 santriwati yang

mukim atau menginap di pesantren yang berasal dari berbagai daerah

terutama Ponorogo sendiri dan berasal dari latar belakang ekonomi yang

berbeda dan karakter perilaku yang berbeda pula.8 Untuk melengkapi

kebutuhan santri-santrinya, Pondok Pesantren Darul Fikri telah melengkapi

dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Mulai dari makan yang disediakan dari

pondok, walaupun ada yang membeli dari luar karena perbedaan

pembayaran uang SPP, akan tetapi jika santri merasa bosan dengan

makanan asrama santri akan membeli makanan lain di luar asrama.9 Di

lingkungan pesantren banyak sekali yang berjualan mulai dari makanan,

jajanan kecil dan minuman yang beraneka ragam. Pesantren sendiri juga

telah memiliki 2 kantin yang terletak di asrama putri dan DF Mart. Yang

7 Ahmad Hanif Fajrin, “Peran Pendidikan Ekonomi di Lingkungan Pesantren dalam
Pembentukan Perilaku Ekonomi yang Berwawasan Pancasila,” National Conference On
Economic Education, (Malang: UNM, Agustus 2016), 113.

8 Hani’ Mardhiyani, Wawancara, 26 Januari 2019.
9 Endah, Wawancara, 3 September 2019.
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mana DF Mart ini diperuntukkan untuk santri putra maupun putri dan

masyarakat umum yang ingin berbelanja seperti kebutuhan sandang santri

maupun kebutuhan harian yang lainnya.

Akan tetapi, karena adanya modernisasi kehidupan yang semakin bebas

dapat mengancam kehidupan santriwati. Misalnya, munculnya perilaku

konsumtif di kalangan santriwati. Yang mana dapat dilihat dari cara mereka

memutuskan barang-barang yang akan dibeli, digunakan dan dikonsumsi.

Pondok pesantren dangat mengedepankan akhlak dan sifat sederhana dan

tidak berlebihan. Akan tetapi, dapat dilihat dengan yang terjadi saat ini

terdapat kesenjangan antara apa yang diajarkan oleh pondok dengan apa

yang dilakukan oleh santriwati.

Mengenai perilaku konsumtif, sebagian santriwati menyatakan masih

belum mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan dalam

pembelian suatu barang. Apakah barang yang dibeli sesuai dengan

kebutuhan atau hanya sebagai keinginan yang hanya dinilai sebagai  alat

pemuas saja yang bersifat sementara. Saat ini kegiatan konsumsi yang

dilakukan santriwati tidak hanya didorong oleh adanya kebutuhan akan

fungsi barang saja, akan tetapi juga dipengaruhi pemenuhan keinginan akan

hawa nafsu yang bersifat sementara dan dorongan dari adanya pengaruh

lingkungan sehingga akan mempengaruhi santriwati dalam membelanjakan

uang saku yang dimiliki dan kepemilikan busana yang tidak sesuai dengan

kebutuhan.
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Terdapat peraturan mengenai batasan uang saku yang diperbolehkan

untuk dibawa santriwati ketika di asrama yaitu sebesar Rp. 50.000 dan

selebihnya dititipkan kepada Ustadzah. Santriwati diperkenankan

mengambil atau meminta uang kembali setelah uang yang dipegang telah

habis. Karena tidak adanya batasan waktu dalam memegang uang saku

dapat menjadikan santriwati berperilaku konsumtif dengan membeli barang

berlebih yang sebelumnya tidak terencana dan tidak dibutuhkan segera.

Terkadang 2 atau 3 hari santriwati sudah ada yang meminta uang lagi

karena uang yang dibawa telah habis. Santriwati masih banyak membawa

uang lebih dan hanya beberapa yang dititipkan kepada ustadzah. 10

Dalam hal ini perlu diperhatikan bagaimana santriwati menerapkan

kegiatan konsumsi dengan baik menurut Islam dan orientasi perilaku

konsumtif terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Pondok Pesantren

Darul Fikri. Karena, tidak adanya batasan waktu yang ditetapkan pihak

asrama terkait uang saku yang dibawa santriwati dan tidak adanya batasan

jumlah pakaian yang harus dimiliki dapat menimbulkan perilaku konsumtif

dan tidak mencerminkan akhlak santri yang sederhana dan tidak berlebih-

lebihan.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kerancuan atau kesalahpahaman dalam memahami

judul skripsi ini, maka terlebih dahulu menguraikan pengertian dari istilah -

10 Intan Pinasti Wijareni, Wawancara, 26 Januari 2019.
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istilah yang terdapat di dalam judul skripsi: “Analisis Perilaku Konsumtif

Santriwati Pondok Pesantren Darul Fikri Bringin, Kauman, Ponorogo

dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu dijelaskan, untuk

menghindari kerancuan dalam memahami judul skripsi ini:

1. Analisis adalah penelitian secara menyeluruh terhadap suatu hal

atau peristiwa.11

2. Perilaku Konsumtif adalah membeli barang tanpa pertimbangan

rasional atau bukan atas dasar kebutuhan.12

3. Santriwati adalah panggilan yang disandangkan bagi kaum

perempuan yang belajar dan mencari keilmuan di pesantren.13

4. Pondok Pesantren adalah salah satu system pendidikan Islam di

Indonesia yang mempunyai ciri-ciri khas tersendiri dan untuk

membina manusia menjadi orang baik.14

5. Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang

terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat

suatu fenomena.15

6. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku

manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat

11 Ernawati Waridah, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta Selatan: Bmedia Imprint
Kawan Pustaka, 2017), 17.

12Abu Al-Ghifar, Fiqih Remaja Kontemporer, (Bandung: Media Qalbu, 2005), 136.
13Fathuroby Akhiefiellah, Eksistensi Santriwati dalam Pesantren,

http://fathoerakhiefiel.blogspot.com/2013/02/eksisitensi-santriwati-dalam-pesantren.html,
diakses pada tanggal 05 Agustus 2019, pukul 20.49 WIB.

14Mursyid, “Dinamika Pesantren dalam Perspektif Ekonomi,” Jurnal Millah, Vol. XI,
No. 1, (Samarinda: STAIN Samarinda, Agustus 2011), 174.

15Martono, Definisi Menurut Para Ahli, http://www,definisimenurutparaahli.com/,
diakses pada tanggal 12 Mei 2019, pukul 10.00 WIB.
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pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah

Islam.16

Dari penjelasan judul di atas dapat diambil pengertian yang dimaksud

dengan judul skripsi ini adalah suatu penelitian tentang bagaimana perilaku

konsumtif dikalangan santriwati Pondok Pesantren Darul Fikri, Bringin,

Kauman, Ponorogo.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perilaku konsumtif santriwati Pondok Pesantren Darul Fikri

Bringin, Kauman, Ponorogo?.

2. Apa faktor yang melatarbelakangi perilaku konsumtif santriwati

Pondok Pesantren Darul Fikri Bringin, Kauman, Ponorogo?.

3. Bagaimana arah orientasi perilaku konsumtif santriwati terhadap

peraturan di Pondok Pesantren Darul Fikri Bringin, Kauman,

Ponorogo?.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perilaku konsumtif santriwati Pondok Pesantren

Darul Fikri Bringin, Kauman, Ponorogo .

2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi perilaku konsumtif

santriwati Pondok Pesantren Darul Fikri Bringin, Kauman, Ponorogo.

16Veithzal Rivai dan Andi Buchari, Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi,
tetapi Solusi, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 1.
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3. Untuk mengetahui arah orientasi perilaku konsumtif santriwati terhadap

peraturan di Pondok Pesantren Darul Fikri Bringin, Kauman,

Ponorogo?.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan

pengetahuan, kontribusi dan pemahaman peneliti dalam pemenuhan

kebutuhan harian, perilaku konsumtif, gaya hidup di lingkungan

masyarakat dan di lingkungan pesantren yang sesuai dengan ekonomi

Islam serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan.

2. Bagi pihak akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan

konstribusi ilmu pengetahuan, terutama dalam menambah pengetahuan

dan wawasan tentang ilmu Syariah khususnya Ekonomi Syariah

terutama dalam hal konsumsi Islam.

3. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai

rujukan dan referensi bagi mahasiswa Ekonomi Syariah yang ingin

meneliti permasalahan mengenai perilaku konsumtif di kalangan

santriwati pondok pesantren dengan kasus yang berbeda.

4. Bagi Pondok Pesantren Darul Fikri Bringin, Kauman, Ponorogo,

diharapkan dapat memberikan masukan dalam menjalankan mekanisme

kontrol, pengawasan dan pendidikan di pondok pesantren dari pengaruh
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perilaku konsumtif. Dapat bermanfaat bagi seluruh umat muslim

sehingga mampu menumbuhkan dan meningkatkan keimanan kepada

Allah SWT, dan juga menjadi landasan sebagai acuan dalam

mengkonsumsi barang di luar kebutuhan pokok yang sesuai dengan

syariat Islam khususnya bagi santriwati Pondok Pesantren Darul Fikri

Bringin, Kauman, Ponorogo.

F. Studi Penelitian Terdahulu

Selain menggunakan buku-buku atau referensi yang relevan, peneliti

juga melihat hasil penelitian terdahulu dengan tujuan untuk menghindari

kesamaan dalam membahas suatu hal dari segi topik atau fokus

penelitiannya sama dengan menggunakan sumber-sumber yang telah ada

sebelumnya. Untuk itu, beberapa hasil penelitian yang membahas tentang

kegiatan yang bersifat konsumtif antara lain:

Pertama, Noor Arifah Maziyah (2015),17 mengambil judul “Perilaku

Konsumtif dalam Berbusana di Kalangan Santriwati Pondok Pesantren Al-

Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta”, dengan hasil penelitian

menunnjukkan bahwa munculnya perilaku konsumtif dilatar belakangi oleh

beberapa faktor di antaranya adalah faktor budaya yang meliputi

kebudayaan dan kelas sosial, faktor sosial yang meliputi kelompok,

keluarga, peran dan status, faktor pribadi yang meliputi kondisi ekonomi

keluarga, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri, serta faktor psikologis

17 Noor Arifah Maziyah, “Perilaku Konsumtif dalam Berbusana di Kalangan
Santriwati Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Yogyakarta,” Skripsi,
(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), 13.
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yang meliputi motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan sikap.

Adapun dampak yang muncul dari peilaku konsumtif dalam membelanjakan

busana tersebut adalah munculnya sifat pemborosan,  adanya santriwati

yang melanggar peraturan-peraturan pondok, serta munculnya rasa bangga

dan percaya diri ketika santriwati berada di tengah – tengah kelompoknya.

Kedua, Muhammad Abdul Aziz (2016)18 mengambil judul “Perilaku

Konsumtif Santri Pondok Pesantren Pabelan Magelang Jawa Tengah”

dengan hasil penelitian menunjukkan, 1), jika terkait dengan hal-hal yang

bersifat fungsi dari barang, para santri memilih membeli barang atau produk

dengan harga mahal asalkan kualitas produk tersebut menjamin. 2), santri

Pabelan membeli produk dengan kemasan yang bagus. Sebab, bagus dan

tidaknya kemasan menjadi indikator kualitas dan profesional suatu

perusahaan. 3), santri Pabelan membeli produk tidak mendasarkan pada

simbol tertentu. Produk yang dibeli itu tidak dikaitkan dengan status sosial

yang melekat pada produk itu. Dari tiga temuan di atas, santri Pabelan

belum bisa dikatakan konsumtif. Akan tetapi, potensi untuk mengarah ke

konsumtif ada. Faktor dari dalam diri santri berpotensi mengarahkan santri

Pabelan keperilaku konsumtif. Hal ini terlihat dari dari pola hidup santri

yang ada sebelum masuk ke pondok. Faktor keluarga santri dapat memicu

terjadinya perilaku konsumtif jika santri Pabelan banyak yang berasal dari

keluarga yang terbiasa hidup konsumtif. Maka dampak yang muncul yaitu

18Muhammad Abdul Aziz, “Perilaku Konsumtif Santri Pondok Pesantren Pabelan
Magelang Jawa Tengah,” Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), 7.
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santri akan memiliki perilaku konsmutif dan sifat boros dalam membeli

barang belanjaan dan kebutuhan.

Ketiga, Ainur Rofiqi (2016)19 mengambil judul “Perilaku Konsumtif

Santri di Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang”

dengan hasil yakni 1. pertama santri konsumtif dalam hal makanan, santri

lebih memilih membeli makanan atau makan siang diluar asrama mereka

dari pada makan makanan yang disediakan dari pondok. Santri beralasan

bahwa mereka telah bosan dengan makanan pondok yang kurang bervariasi.

Kedua santri konsumtif dalam hal berbusana, santri membeli busanan

minimal sebulan dua kalli setiap kali mereka disamabang. 2. Faktor yang

melatarbelkanagi santri berperilaku konsumtif ialah keluarga yang mampu

(kaya), teman bermain, lingkungan pondok pesantren, dunia internet,

disiplin dan peraturan pondok yang kuat.

Keempat, Siti Nafi’ul Muthoharoh (2017)20 mengambil judul “Tinjauan

Ekonomi Islam terhadap Perilaku Konsumsi Siswa – Siswi Madrasah

Aliyah Pondok Pesantren Darunnaja Kecamatan Ketahun” dengan hasil

bahwa perilaku konsumsi siswa – siswi Madrasah Aliyah Pondok Pesantren

Darunnaja dalam mengkonsumsi busana pada umumnya lebih

mengutamakan keinginan merekayang menitru trend dan tidak ketinggalan

zaman. Tinjauan ekonomi Islam terhadap perilaku konsumsi siswa – siswi

Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darunnaja dalam mengkonsumsi

19Ainur Rofiqi, “Perilaku Konsumtif Santri di Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso
Peterongan Jombang.” Skrispi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 3.

20Siti Nafi’ul Muthoharoh, “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Perilaku Konsumsi
Siswa – Siswi Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darunnaja kecamatan Ketahun,” Skripsi,
(Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017), 8.
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busana belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip konsumsi dalam Islam.

Karna, pada umumnya siswa - siswi kurang mementingkan aspek

maslahah, amanah dan kesederhanaan sebab lebih cenderung kepada

pemborosan.

Kelima, Yuliza (2017)21 mengambil judul “Prilaku Konsumtif

Masyarakat Pedesaan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada

Masyarakat Desa Jaya Tinggi Kecamatan Kasul Kabupaten Way Kanan)”

dengan hasil penelitian menunjukkan perilaku konsumtif pada masyarakat

Desa Jaya Tinggi ingin memiliki barang yang tidak dipunyai orang lain,

alhasil pembeli pun akan mencari barang yang langka atau limited edition.

Terdapat masyarakat yang lebih percaya diri apabila memiliki barang-

barang mewah dan selalu update/terbaru, atau hanya sekedar ikut-ikutan

dengan orang lain. Oleh karena itu, perilaku masayarakat Desa Jaya Tinggi

tidak memperrhatikan fungsi daripada barang dan jasa yang mereka beli.

Terkadang barang tersebut tidak digunakan atau hanya dijadikan sebagai

koleksi atau pajangan saja. Perilaku konsumtif masayrakat Desa Jaya Tinggi

ini dilihat dalam perspektif hukum Islam perilaku ini tidak diperbolehkan

oleh agama.

21 Yuliza, “Prilaku Konsumtif Masyarakat Pedesaan dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi pada Masyarakat Desa Jaya Tinggi Kecamatan Kasul Kabupaten Way Kanan),”
Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), 3.
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Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No Nama Judul Penelitian Persamaan Perbedaan

1 Noor Arifah

Maziyah

(2015)

Perilaku Konsumtif

dalam Berbusana di

Kalangan Santriwati

Pondok Pesantren

Al-Munawwir

Komplek Q Krapyak

Yogyakarta

Perilaku

Konsumtif

di

kalangan

santriwati

pondok

pesantren

Penelitian ini me-

nganalisis tentang

perilaku konsumtif

dalam berbusana di

kalangan santriwati

sedangkan penelitian

penulis menganalisis

perilaku konsumtif

dalam membeli ber-

bagai macam produk

baik makanan mau-

pun pakaian.

2 Muhammad

Abdul Aziz

(2016)

Perilaku Konsumtif

Santri Pondok

Pesantren Pabelan

Magelang Jawa

Tengah

Perilaku

Konsumtif

di pondok

pesantren

Penelitian ini me-

nganalisis tentang

segala yang berka-

itan tentang perilaku

konsumtif di kala-

ngan seluruh santri

terhadap seluruh ba-

rang yang dibeli,

sedangkan penulis

menganalisis peri-

laku konsumtif di

kalangan santriwati

yang berkaitan de-

ngan pembelian ber-

bagai macam produk
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baik makanan mau-

pun pakaian.

3 Ainur

Rofiqi

(2016)

Perilaku Konsumtif

Santri di Pondok

Pesantren Darul

Ulum Rejoso

Peterongan Jombang

Perilaku

Konsumtif

Penelitian ini me-

nganalisis tentang

perilaku konsumtif

santri dalam

membeli segala jenis

kebutuhan, sedang-

kan peneliti menga-

nalisis tentang

perilaku konsumtif

santriwati dalam

pembelian segala

jenis kebutuhan.

4 Siti Nafi’ul

Muthoharoh

(2017)

Tinjauan Ekonomi

Islam terhadap

Perilaku Konsumsi

Siswa – Siswi

Madrasah Aliyah

Pondok Pesantren

Darunnaja

Kecamatan Ketahun

Perilaku

Konsumsi

di pondok

pesantren

dalam

pandangan

ekonomi

Islam

Penelitian ini me-

nganalisis tentang

perilaku konsumsi

siswa – siswi MA

Pondok Pesantren

Darunnaja di bidang

busana, sedangkan

peneliti menganalisis

tentang perilaku

konsumsi santriwati

dalam pembelian

segala jenis kebutu-

han.

5 Yuliza

(2017)

Prilaku Konsumtif

Masyarakat Pede-

saan dalam Perspek-

Perilaku

Konsumtif

menurut

Penelitian ini

menganalisis tentang

perilaku konsumtif
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tif Hukum Islam

(Studi pada Masya-

rakat Desa Jaya

Tinggi Kecamatan

Kasul Kabupaten

Way Kanan)

ekonomi

Islam

dikalangan masyara-

kat dalam kehidupan

sehari-hari, sedang-

kan penelitian

penulis menganalisis

tentang perilaku

konsumtif di

kalangan santriwati

ketika berada di

lingkungan pondok

pesantren.

Sumber: Diolah tahun 2019

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang

diperlukan maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian

kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field

research) karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat

langsung dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau

masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan

sekaligus juga mendapatan gambaran yang lebih komprehensif tentang

situasi setempat.22 Yang mana peneliti harus memiliki pengetahuan

tentang kondisi, situasi dan pergolakan hidup partisipan atau

masyarakat yang diteliti.

22 J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya,
(Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 9.
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Dalam penelitian ini, peneliti akan terjun langsung atau mendatangi

Pondok Pesantren Darul Fikri Bringin, Kauman, Ponorogo dengan

tujuan untuk mengetahui secara langsung aktivitas, kondisi dan situasi

yang berkaitan dengan perilaku konsumtif dalam memenuhi kebutuhan

dan keinginan harian setiap santriwati. Sehingga, akan memudahkan

peneliti dalam memperoleh informasi dan data penelitian.

2. Lokasi/ Tempat Penelitian

Lokasi untuk penelitian ini di Pondok Pesantren Darul Fikri yang

terletak di Desa Bringin, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo,

Jawa Timur. Sekitar 7 km ke arah barat daya dari pusat Kota Ponorogo.

Sedangkan, sejauh kurang lebih 4 km ke arah barat dari perempatan

Dengok. Dilakukan di Pondok Pesantren Darul Fikri karena, setelah

melakukan observasi awal, peneliti melihat bahwa terjadi kesenjangan

antara yang diajarkan oleh pondok pesantren terkait cerminan

kehidupan sederhana dan tidak berlebihan dengan yang dilakukan

santriwati dalam hal konsumsi yang mana tidak sesuai dengan kondisi

perekonomian keluarga santriwati yang menengah ke bawah.

3. Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berkaitan tentang:

a. Perilaku Konsumtif Santriwati Pondok Pesantren Darul Fikri

Bringin, Kauman, Ponorogo

b. Faktor-faktor yang melatar belakangi perilaku konsumtif santriwati

Pondok Pesantren Darul Fikri Bringin, Kauman, Ponorogo.
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c. Peraturan di Pondok Pesantren Darul Fikri Bringin, Kauman,

Ponorogo yang berkaitan dengan kepemilikan uang saku dan

pakaian santriwati.

Sumber data primer atau utama dalam penelitian ini adalah

informasi yang diperoleh dari wawancara dengan kepala pondok

pesantren Darul Fikri, ketua tata usaha, ustadzah, dan sebagian

santriwati yang mukim atau tinggal di pondok pesantren serta tindakan

yang diperoleh dari observasi yang berkaitan dengan kegiatan konsumsi

santriwati. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari literatur

atau data tertulis yang terkait dengan penelitian seperti dokumentasi,

foto, buku-buku dan karya ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan

berbagai metode pengumpulan data, seperti observasi, wawancara dan

dokumentasi. Sebab, dalam penelitian kualitatif berupaya

mengungkapkan kondisi perilaku masyarakat yang diteliti, menjelaskan

momen dan nilai-nilai rutinitas serta problematika individu yang terlibat

di dalam penelitian.23

a. Observasi

Istilah observasi diturunkan dari bahasa latin yang berarti

“melihat” dan “memerhatikan”. Istilah observasi diarahkan pada

kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang

23Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2015) 141.
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muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam

fenomena tersebut. dalam penelitian kualitatif observasi adalah

suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara

sistematis dan harus dalam konteks alamiah (naturalistik).

Dalam hal ini, peneliti datang langsung ke Pondok Pesantren

(PP) Darul Fikri Bringin, Kauman, Ponorogo tetapi tidak terlibat

langsung dalam setiap kegiatan atau aktifitas pondok yaitu dengan

mengamati kegiatan keseharian santriwati yang berkaitan dengan

kegiatan yang menunjukkan perilaku konsumtif dalam kegiatan

harian di dalam pondok.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan kepada

suatu masalah tertentu yang merupakan proses tanya jawab secara

lisan, di mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.

Terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda, pihak

pertama berfungsi sebagai  penanya  atau juga disebut interviewer,

sedangkan pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi atau

informan.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (in-

dept interview). Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan

informasi secara mendalam berdasarkan tujuan dan maksud
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diadakannya wawancara dengan atau tanpa menggunakan pedoman

wawancara.24

Dalam pengambilan sampel, penelitian menggunakan teknik

purposive sampling. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan

berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang dipilih

dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan, atau dengan kata

lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan

penelitian.25

Sedangkan dalam penelitian ini orang-orang atau informan

yang akan diwawancarai adalah:

1) Pimpinan Pondok Pesantren Darul Fikri dan Kepala Tata

Usaha, untuk mendapatkan informasi tentang sejarah, visi,

misi, motto, struktur organisasi, kondisi geografis, bentuk-

bentuk pendidikan yang ada di pondok pesantren, jumlah

asrama dan santri yang mukim, fasilitas gedung, serta keadaan

ustadz dan santriwati.

2) Ustadzah, untuk mendapatkan informasi tentang perilaku

konsumtif santriwati ketika kegiatan di asrama maupun luar

asrama dan aturan yang diberlakukan ketika di asrama.

3) Sebagian santriwati yang mukim di pondok pesantren dengan

jenjang pendidikan MTs (Madrasah Tsanawiyah)  dan MA

(Madrasah Aliyah) untuk mendapatkan informasi tentang

24 Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Penerapannya dalam
Penelitian, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006), 72.

25 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Alfabeta, 2008), 218.
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bagaimana perilaku konsumtif santriwati, faktor yang

melatarbelakangi perilaku konsumtif santriwati, dan dampak

yang terjadi karena adanya perilaku konsumtif.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk

melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar

atau foto, dan karya-karya monumental, yang semuanya itu dapat

memberikan informasi bagi proses penelitian. Sehingga, data yang

diperoleh merupakan data yang lengkap, asli dan bukan perkiraan.26

Metode ini digunakan untuk mendapatkan foto dan gambar saat

penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data berasal dari data yang diperoleh baik dari

lapangan maupun kepustakaan. Pengolahan data bertujuan untuk dapat

menolong proses penelitian agar dapat mencapai tujuan yang

diinginkan, memecahkan dan menjawab persoalan yang sedang

dipertanyakaan dalam penelitian27. Sesuai dengan model Miles dan

Huberman seperti yang dikutip oleh Arif Mulian Ginting dkk,

menyatakan bahwa aktivitas dalam pengolahan data dapat dilakukan

melalui langkah berikut:28

26 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta,
2008), 158.

27 Muh. Fitrah & Luthfiyah, Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan
Kelas & Studi Kasus, (Sukabumi: CV. Jejak, 2017) 31.

28Ari Mulianta Ginting dkk, Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia,
(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 13.
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a. Reduksi data, yaitu mencoba merangkum data dari hal-hal yang

pokok dan penting serta terkait dengan topik penelitian.

b. Penyajian data, yaitu data yang disajikan dalam bentuk tabel dan

gambar, sehingga data tersebut dapat tersusun dalam pola

hubungan atau saling adanya keterkaitan.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data yang harus didukung

dengan data yang valid dan konsisten. Sehingga, diharapkan dapat

menjawab permasalahan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian

karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan substansif

maupun formal. Pada hakikatnya, analisis data adalah sebuah kegiatan

untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda,

dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan

fokus atau masalah yang ingin dijawab.

Berikut langkah-langkah dari komponen analisis data model Mile

dan Huberman29:

29Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, 211.

Data Collection
Data display

Data reduction

Conclusion:
Drawing/verifiying

dr
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Gambar 1.1 Komponen dalam analisis data model Mile dan

Huberman

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan

model analisis Miles dan Huberman, dengan tiga langkah, yaitu30:

a. Reduksi data (data reduction)

Menurut Sugiyono, mereduksi data berarti merangkum,

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang

penting, dicari tema dan polanya.31 Dengan demikian data yang

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan

memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Temuan yang

dipandang asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola maka hal

inilah yang dijadikan perhatiankarena penelitian kualitatif

bertujuan mencari pola dan makna yang tersembunyi dibalik pola

dan data yang tampak.32

b. Paparan data (data display)

Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan

pemahaman kasus dan sebagai acuan dalam mengambil tindakan

berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Dalam penelitian

kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian

singkat atau dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian

30 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, 210.
31Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, 247.
32 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, 211.
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data tersebut, maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam

pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami.33

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (Conclusion:

drawing/verifiying)

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang

menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data.

Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian

dengan berpedoman pada kajian penelitian.

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang

dan terus-menerus yang berasal dari proses mencari dan menyusun

secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan,

dan dokumentasi. Kemudian data tersebut diorganisasi ke dalam

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa,

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri

sendiri maupun orang lain.

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif mengungkapkan kebenaran secara

obyektif adalah suatu keharusan, oleh karena itu keabsahan data dalam

sebuah penelitian sangat penting. Untuk menentukan keabsahan data

diperlukan teknik pemeriksaan, yaitu dengan menggunakan uji

33 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, 249.
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kredibilitas.34 Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil

penelitian kualitatif dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik

pengujian, antara lain:35

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembai ke lapangan,

melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang

pernah ditemui maupun yang baru. Perpanjangan pengamatan ini

bertujuan agar hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin

terbentuk, semakin akrab, semakin terbuka, dan saling

mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan.

Untuk menguji kredibilitas data, penelitian ini difokuskan pada

pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Apakah data yang

diperoleh setelah di cek kembali ke lapangan tetap atau berubah.

Apabila masih sama, maka data tersebut dapat dikatakan kredibel,

dan waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

b. Peningkatan ketekunan

Meningkatakan ketekunan berarti melakukan pengamatan

secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut

maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam

secara pasti dan sistematis.36 Untuk meningkatkan ketekunan,

peneliti dapat membaca berbagai referensi buku maupun hasil

34 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2009), 324.

35 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, 270.
36 Ibid., 271.
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penelitian atau dokumentasi-dokumentasi terkait dengan temuan

yang diteliti. Sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data

yang ditemukan itu benar/dapat dipercaya atau tidak.

c. Triangulasi data

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan

berbagai waktu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

triangulasi sumber yaitu untuk mengecek data yang telah diperoleh

melalui beberapa sumber. Disini peneliti memperoleh data yang

berasal dari ustadzah dan santriwati. Selain menggunakan

triangulasi sumber, peneliti juga menggunakan triangulasi teknik

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan

teknik yang berbeda, seperti observasi dan dokumentasi. 37

d. Penggunaan bahan referensi

Penggunaan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam

laporan penelitian, sebaiknya data-data  yang dikemukakan perlu

dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga dapat

lebih dipercaya.

37 Ibid., 274.
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H. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun laporan penelitian kualitatif sistematika

pembahasannya sebagai berikut :

Bab 1 adalah Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang

masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, penegasan istilah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu,

metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah Kajian Teori. Pada bab ini memuat uraian tentang teori

yang sesuai dengan rumusan masalah dan data yang akan dikaji yaitu

tentang teori konsumsi dalam Islam dan perilaku konsumtif menurut

Ekonomi Islam.

Bab III adalah Paparan Data. Pada bab ini akan memaparkan data

yang berkaitan dengan profil Pondok Pesantren Darul Fikri Bringin,

Kauman, Ponorogo, selanjutnya data yang berkaitan dengan perilaku

konsumtif di kalangan santriwati Pondok Pesantren Darul Fikri Bringin,

Kauman, Ponorogo, data mengenai faktor penyebab adanya perilaku

konsumtif di kalangan santriwati Pondok Pesantren Darul Fikri Bringin,

Kauman, Ponorogo dan analisis tentang arah orientasi perilaku konsumtif

santriwati terhadap peraturan di Pondok Pesantren Darul Fikri Bringin,

Kauman, Ponorogo.

Bab IV adalah Analisis. Pada bab ini akan menganalisis data yang

berkaitan dengan perilaku konsumtif di kalangan santriwati Pondok

Pesantren Darul Fikri Bringin, Kauman, Ponorogo, analisis tentang faktor
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yang menyebabkan adanya perilaku konsumtif di kalangan santriwati

Pondok Pesantren Darul Fikri Bringin, Kauman, Ponorogo dan analisis

tentang arah orientasi perilaku konsumtif santriwati terhadap peraturan di

Pondok Pesantren Darul Fikri Bringin, Kauman, Ponorogo

Bab V adalah Penutup. Bab ini termasuk bab terakhir yang berisi

tentang kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan

secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan

masalah penelitian yang diperoleh berdasarkan analisis dan interpretasi data

yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran adalah

berisi dua hal yaitu pengembangan keilmuan dalam bentuk penelitian

lanjutan dan perbaikan aplikasi hasil penelitian.
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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Konsumsi

1. Pengertian Teori Konsumsi

Konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan suatu produk

barang atau jasa yang diproduksi atau dibuat oleh produsen. Dalam

pengertian lain, konsumsi adalah suatu kegiatan menggunakan barang

atau mengurangi nilai guna dari suatu barang. Konsumsi yang dilakukan

oleh masyarakat biasanya menghadirkan banyak pilihan dalam

mengkonsumsi barang atau jasa.

Menurut Fahmi Medias, konsumsi merupakan suatu kegiatan yang

hampir bisa dikaitkan dengan definisi permintaan. Ilmu ekonomi mikro

menjelaskan bahwa permintaan diartikan sebagai jumlah barang yang

dibutuhkan.1 Sedangkan, menurut Muhammad permintaan adalah

banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu, tingkat

pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu.2Pengertian-pengertian

tersebut didasarkan pada pernyataan bahwa manusia memiliki kebutuhan

dan untuk memenuhinya manusia akan melakukan kegiatan konsumsi.

Perilaku konsumen merupakan tingkah laku tentang individu,

kelompok, atau organisasi dan proses yang mereka gunakan untuk

memilih, mengamankan, menggunakan dan membuang produk, jasa,

1Fahmi Medias, Ekonomi Mikro Islam,19.
2Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam,114.
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pengalaman, atau ide untuk kepuasan.3 Dalam analisis konsumsi

konvensional dijelaskan bahwa perilaku konsumsi seseorang adalah

dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya sehingga tercapai kepuasan

yang optimal. Sedangkan dalam analisis konsumsi Islam, perilaku

konsumsi sesorang muslim tidak hanya sekedar untuk memenuhi

kebutuhan jasmani, tetapi juga untuk memnuhi kebutuhan rohani.

Sehingga dalam perilaku konsumsi seorang muslim senantiasa

memperhatikan syariat Islam4.

Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam

rangka memenuhi kebutuhan. Konsumsi meliputi keperluan, kesenangan

dan kemewahan.5 Kesenangan atau keindahan diperbolehkan asal tidak

berlebihan, yaitu tidak melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan

tidak pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan. Sesuai

dengan yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 87:

           
    

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu,

dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak

menyukai orang-orang yang melampaui batas.” 6

3Ibid., 217.
4 Fahmi Medias, Ekonomi Mikro Islam, 46.
5Fahmi Medias, Ekonomi Mikro Islam, 30.
6AL-Qur’an, 5:87.
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Dalam pandangan Islam, kegiatan konsumsi bukan hanya bertujuan

untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kepuasan manusia. Tujuan

konsumsi dalam Islam adalah untuk mencapai maslahah duniawi dan

ukhrawi.7 Maslahah duniawi tercapai dengan terpenuhinya kebutuhan

manusia, misalnya sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan

hiburan. Sedangkan, kebutuhan ukhrawi terpenuhi apabila barang

konsumsi didapatkan dengan cara yang halal dan barang tersebut juga

dihalalkan dalam Islam.

Ilmu ekonomi konvensional tidak membedakan antara kebutuhan

dan keinginan. Oleh karena itu, menurut Imam Al-Ghazali sesuai yang

dikutip oleh Adiwarman Karim telah membedakan dengan jelas antara

keinginan (rughbah dan syahwat) dan kebutuhan (hajat)8. Kebutuhan

(hajat) adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang

diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan

menjalankan fungsinya. Contohnya kebutuhan akan makanan dan

pakaian. Pada tahap ini mungkin manusia tidak bisa membedakan antara

keinginan dengan kebutuhan sehingga akan terjadi persamaan antara

homo economicus dan homo Islamicus.

Perbedaan antara ilmu ekonomi modern dengan ekonomi Islam

dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi

kebutuhan seseorang. Antara lain, Islam tidak mengakui kegemaran

matrealistis semata-mata dalam pola konsumsi modern. Semakin tinggi

7 Fahmi Medias, Ekonomi Mikro Islam., 20.
8Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT.

RajaGrafindo Prsada, 2004), 318.
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peradaban manusia semkin didominasi oleh kebutuhan fisiologik karena

dorongan fakator-faktor psikologis. Dorongan-dorongan untuk pamer

sudah pasti memastikan peran dominan dalam menentukan bentuk lahir

dari kebutuhan-kebutuhan fisologik. Peradaban matrealistik telah

memperoleh tempat khusus dengan membuat semakin bervariasinya

kebtuhan-kebutuhan manusia9. Sehingga, kesejahteraan seseorang dapat

diukur berdasarkan terpenuhinya kebutuhan-kebuthan yang beraneka

ragam tersebut.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Konsumsi

Perilaku konsumen merupakan faktor penting yang dapat

memengaruhi proses keputusan konsumen untuk membeli atau

mengonsumsi produk dan jasa. Proses keputusan meliputi pengenalan

kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian, dan

perilaku pasca pembelian.10 Proses tersebut merupakan sebuah

pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan manusia untuk membeli

suatu barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya.

Menurut Fahmi Medias, pengeluaran terdiri dari konsumsi rumah

tangga (household consumption/ private consumption) dan konsumsi

pemerintah (governmant consumption). Faktor-faktor yang

9Muhammad Djakfar, Agama, Etika dan Ekonomi: Menyingkap Akar Pemikiran
Ekonomi Kontemporer Menangkap Esensi, Menawarkan Solusi, Edisi Revisi, (Malang: UIN-
Maliki PRESS, 2014), 113.

10Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen: Pendekatan Praktis,
(Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013), 39.
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mempengaruhi besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, antara

lain:11

a. Faktor Ekonomi

Terdapat empat faktor ekonomi yang menentukan tingkat

konsumsi, yaitu:

1) Pendapatan Rumah Tangga (Household Income)

Pendapatan rumah tangga termasuk pengaruh yang sangat

kuat dalam kegiatan konsumsi. Biasanya makin baik tingkat

pendapatan, maka tingkat konsumsi makin tinggi. Karena, ktika

pendapatan meningkat, maka kemampuan rumah tangga untuk

membeli aneka kebutuhan akan semakin besar sehingga

memungkinkan akan terjadi pola hidup yang semakin

konsumtif, atau semakin menuntut kualitas yang baik.

2) Kekayaan Rumah Tangga (Household Wealth)

Tercakup dalam pengertian kekayaan rumah tangga adalah

kekayaan riil (rumah, tanah dan mobil) dan financia (deposito

berjangka, saham dan surat-surat berharga). Kekayaan tersebut

dapat meningkatkan konsumsi, karena menambah pendapatan

disposable (sekali pakai).12

3) Tingkat Bunga (Interset Rate)

Tingkat bunga yang tinggi dapat mengurangi keinginan

konsumsi. Dengan tingkat bunga yang tinggi maka biaya

11Fahmi Medias, Ekonomi Mikro Islam, 26.
12Ibid.



34

ekonomi dari kegiatan konsumsi akan semakin mahal. Karena

bagi seseorang yang ingin mengkonsumsi dengan berhutang

dahulu seperti hutang bank dengan kartu kredit, sehingga lebih

baik menunda/ mengurangi konsumsi.13

4) Perkiraan tentang Masa Depan (Household Expectation about

The Future)

Faktor-faktor internal yang dipergunakan untuk

memperkirakan prospek masa depan rumah tangga antara lain

pekerjaan, karier dan gaji yang menjanjikan serta banyaknya

anggota keluarga yang telah bekerja. Sedangkan, faktor-faktor

eksternal yang mempengaruhi antara lain kondisi perekonomian

domestik dan international, jenis-jenis dan arah kebijakan

ekonomi yang dijalnakan pemerintah.

b. Faktor Demografi

1) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang banyak akan memperbesar

pengeluaran konsumsi secara menyulur, walaupun pengeluaran

rata-rata per orang atau per keluarga relative rendah.

Pengeluaran konsumsi suatu negara akan sangat besar apabila

jumlah pendudk sangat banyak dan pendapatan per kapita sangat

tinggi.

13 Ibid., 27.



35

2) Komposisi Penduduk

Pengaruh komposisi penduduk terhadap tingkat konsumsi,

antara lain14:

(1) Makin banyak penduduk yang berusia produktif (15-64

tahun), maka makin besar tingkat konsumsi. Sebab

semakin banyak penduduk yag bekerja, penghasilan

juga makin besar.

(2) Makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, tingkat

konsumsinya juga makin tinggi, sebab pada saat

seseorang atau suatu keluarga makin berpendidikan

tinggi maka kebutuhan hidupnya makin besar.

(3) Makin bayak penduduk yang tinggal di wilayah

perkotaan, pengeluaran konsumsi juga semakin tinggi.

Sebab pada umumnya pola hidup masyarakat perkotaan

lebih konsumtif dibanding masyarakat pedesaan.

c. Faktor-Faktor Non-Ekonomi

Faktor-faktor non-ekonomi yang mempengaruhi besarnya

konsumsi adalah:15

1) Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam

diri konsumen yang akan mempengaruhi besarnya konsumsi

seseorang. Faktor internal terdiri dari:

14 Ibid., 28.
15Harman Malau, Manajemen Pemasaran: Teori dan Aplikasi Pemasaran Era

Tradisional sampai Era Modernisasi Global, (Bandung: Alfabeta, 2017), 225.
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a) Faktor Usia.

Usia anak-anak dapat mengambil keputusan dengan cepat,

cenderung tidak terlalu banyak pertimbangan. Usia remaja

sudah mulai mempertimbangkan beberapa hal, seperti mode,

desain, dan lain-lain serta cenderung emosional. Usia tua

(orang tua) cenderung rasional dan banyak yang

dipertimbangkan, seperti harga, manfaat dan lain-lain. 16

b) Gaya hidup.

Gaya hidup menunjukkan bagaimana seseorang menjalankan

hidup, membelanjakan uang, dan memanfaatkan waktunya.

Dalam pandangan ekonomi gaya hidup merupakan cara

seseorang mengalokasikan pendapatannya dan bagaimana

pola konsumsinya.

c) Motivasi.

Motivasi dapat muncul karena adanya kebutuhan yang

dirasakan konsumen, kebutuhan yang dirasakan tersebut

mendorong seseorang untuk melakukan tindakan dalam

memenuhi kebutuhannya.

d) Persepsi.

Persepsi adalah proses individu untuk mendapatkan,

mengorganisasi, mengolah, dan menginterpretasikan

informasi. Informasi yang sama dapat dipersepsikan berbeda

16 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen, 46.
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oleh individu yang berbeda. Persepsi individu tergantung

pada pengetahuan, pengalaman, minat, perhatian dan

sebagainya.

e) Pembelajaran.

Pembelajaran terjadi ketika konsumen berusaha memenuhi

kebutuhan dan keinginan. Mereka akan terus berusaha atau

mencoba membeli berbagai macam pilihan produk sampai

benar-benar puas. Produk yang memberikan kepuasan itulah

yang akan dipilih lain waktu.

2) Faktor Eksternal

a) Faktor Budaya

Budaya mempunyai pengaruh yang besar terhadap

pembentukan sikap seseorang. Kebudayaan dapat

memungkinkan seseorang bersikap negatif terhadap

kehidupan individualisme yang mengutamakan kepentingan

perorangan karena budaya telah memberi corak pengalaman

individu-individu yang menjadi anggota kelompok

masyarakatnya.17 Sehingga, akan mempengaruhi perilaku

konsumen yang tercermin pada cara hidup, kebiasan, dan

tradisi salah satunya dalam permintaan akan bermacam-

macam barang atau jasa yang ditawarkan.

17 Sumartono, Terperangkap dalam Iklan: Meneropong Imbas Pesan Iklan Televisi,
(Bandung: Alfabeta, 2002), 95.
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b) Faktor Sosial

Menurut Harman Malau, setiap masyarakat memiliki

beberapa bentuk kelas sosial. Orang-orang dalam kelas

sosial tertentu cenderung menunjukkan perilaku pembelian

yang sama.18 Kelas sosial sendiri mengacu pada

pengelompokan orang yang sama dalam perilaku

berdasarkan posisi ekonomi mereka dalam pasar yang akan

menunjukkan suatu prastise atau kehormatan.19 Sehingga

setiap masyarakat akan memperhatikan tingkatan sosialnya

dan mempengaruhi interaksi dalam masyarakat  yang akan

ikut membentuk perilaku seseorang ketika memberikan

tanggapan atau reaksi terhadap berbagai hal, termasuk

terbentuknya pola-pola konsumsi dalam pembelian suatu

barang atau jasa.

c) Kelompok Acuan/ Kelompok Referensi

Istilah kelompok referensi (reference group)

mengidentifikasi kelompok – kelompok yang mempunyai

suatu pengaruh terhadap seorang individu, karena individu

tersebut, terlepas dari apakah ia ingin mengakuinya atau

tidak, ingin menjadi anggota kelompok tersebut. Kelompok

referensi dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam

18 Harman Malau, Manajemen Pemasaran, 230.
19 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen, 48.
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menentukan produk yang dikonsumsinya.20 Salah satunya

adalah kelompok teman sebaya. Teman sebaya mempunyai

peran yang cukup besar terutama dalam pembentukan sikap.

Adanya kecenderungan untuk penerimaan dari teman

sebayanya, mendorong para remaja mudah dipengaruhi oleh

kelompoknya dibandingkan sumber-sumber lainnya.21

B. Perilaku Konsumtif menurut Perspektif Ekonomi Islam

1. Pengertian Perilaku Konsumtif

Perilaku konsumtif dapat diartikan juga sebagai sikap boros yang

mana volume pembelian konsumen melebihi kebutuhan yang

sebenarnya. Dengan kata lain, tidak adanya keseimbangan antara

produksi dan konsumsi.22 Menurut Sumartono, perilaku konsumtif yang

muncul di tengah – tengah pergaulan remaja adalah suatu perilaku atau

tindakan yang berlebihan terhadap penggunaan suatu produk. Gejala

awal tercermin dari munculnya fenomena gaya hidup remaja yang serba

instan, seperti kegemaran mengkonsumsi makanan cepat saji dan

penggunaan asesoris yang serba “wah” dan berlebihan tanpa memahami

arti yang sesungguhnya.23

Konsumsi merupakan sebuah kebutuhan demi kelangsungan hidup

manusia, tetapi pada zaman ini konsumsi menjadi kebutuhan yang

20 Sumartono, Terperangkap dalam Iklan, 104.
21 M. Anang Firmansyah, Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaran), (Yogyakarta:

Deepublish, 2018), 114.
22 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen, 266.
23 Sumartono, Terperangkap dalam Iklan, 91.
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menggila. Jean Baudrillard menganggap masyarakat penghobi

konsumsi sebagai masyarakat konsumer (consumer society) yang

memperlakukan praktik konsumsi sebagai bagian utama hidupnya.24

Allah SWT telah memberikan keleluasan dalam arti

mempersilahkan manusia untuk mengkonsumsi (makan, minum,

menggunakan, berkendaraan, dan lain-lain) barang-barang ekonomi

yang yang ada di bumi. Berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 168, Allah

SWT berfirman:

               
    

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik

dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti

langkah-langkah syaitan karena Sesungguhnya syaitan itu adalah

musuh yang nyata bagimu.”25

Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa setiap manusia dipersilahkan

untuk mengkonsumsi apa saja yang ada di bumi. Akan tetapi, Alloh

juga memberikan catatan bahwa barang yang dikonsumsi merupakan

barang yang halal lagi baik (halalan thoyyiban). Serta tidak mengikuti

ajakan, bujukan, dan rayuan setan yang suka menggoda manusia untuk

mengkonsumsi barang apapun tanpa memperdulikan antara halal dan

24 Ibid.
25Al – Qur’an, 2: 168.
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haram, haq dan bathil, serta antara yang baik dan buruk. Dan setan

merupakan musuh yang nyata bagi manusia. 26

Setan senantiasa membisikkan kepada manusia untuk berperilaku

boros yang pada akhirnya manusia tersebut akan merasa tidak cukup

dengan apa yang dimiliki saat ini. Berdasarkan firman Allah SWT

dalam QS. Al-Isra’ ayat 27:

              
Artinya: “ Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-

saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada

Tuhannya.”27

Ayat tersebut menjelaskan tentang perilaku boros atau tabdzîr

adalah perilaku setan. Rasulullah SAW mengajarkan dalam hal makan

agar tidak menyisakan makan atau ada yang atuh karenasemuanya akan

jadi milik setan. Dalam berpakaian beliau juga tidak pernah berlebihan.

Begitu juga Ḥulafaur Râsyidîn, Abu Bakar ra dan Umar ra. Baju

mereka hingga banyak tambalan.  Hal ini menunjukkan kehati – hatian

Rasulullah agar tidak terjebak dalam sifat isrâf atau tabdzîr.28 Oleh

karena itu, perilaku konsumtif merupakan perbuatan yang tidak sesuai

dengan ajaran agama Islam. Perilaku konsumtif cenderung bersifat

26Muhammad Amin Suma, Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah dan Tafsir, (Jakarta:
AMZAH, 2013), 112

27 Al – Qur’an. 17:27.
28Abu Al-Ghifarim, Fikih Remaja Kontemporer, 144.
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boros dan berlebihan serta termasuk perbuatan yang tidak disukai oleh

Allah SWT dan Rasul-Nya.

2. Ciri-Ciri Perilaku Konsumen Muslim

Perilaku konsumen merupakan suatu aktivitas manusia yanng

berkaitan dengan aktivitas membeli dan menggunakan produk barang

dan jasa, dengan memperhatikan kaidah ajaran islam, dan berguna bagi

kemaslahatan umat. Ciri-ciri perilaku konsumen Muslim yaitu:29

a. Seorang muslim dalam berkonsumsi didasarkan atas pemahaman

bahwa kebutuhannya sebagai manusia terbatas. Seorang muslim

akan mengkonsumsi pada tingkat wajar dan tidak berlebihan.

Tingkat kepuasan berkonsumsi sebagai kebutuhan, bukan sebagai

keinginan.

b. Suatu tingkat kepuasan tidak hanya di tentukan oleh jumlah satu

atau dua pilihan, namun suatu tingkat kepuasan akan ditentukan

oleh kemaslahatan yang dihasilkan.

c. Seorang muslim tidak akan mengkonsumsi barang-barang syubhat

apalagi barang-barang yang sudah jelas haramnya.

d. Seorang muslim tidak akan membelanjakan hartanya secara

berlebihan, dan tidak akan membeli barang-barang diluar

jangkauan penghasilannya.

e. Sebagai seorang muslim akan mencapai tingkat kepuasan

tergantung kepada rasa syukurnya.

29 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), 187-188.
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Islam membatasi konsumsi seorang muslim dengan melarang isrâf

atau berlebih-lebihan. Perilaku isrâf diharamkan sekalipun komoditi

yang dibelanjakan adalah halal. Islam tetap membolehkan seorang

muslim untuk memenuhi kebutuhannya selama masih dalam batas

kewajaran. Namun, apabila kebutuhan hidup dipebuhi dengan cara

yang berlebih-lebihan, tentu akan menimbulkan efek buruk pada diri

manusia tersebut. Banyak efek buruk yang dapat timbul karena isrâf

diantaranya30:

1. Inefisiensi pemanfaatan sumber daya,

2. Egoisme,

3. Self-interest, dan

4. Tunduknya diri terhadap hawa nafsu.

Efek buruk yang timbul tersebut dapat menghabiskan uang yang

dimiliki. Uang yang seharusnya untuk belanja dan pemenuhan

kebutuhan akan cepat habis untuk hal-hal yang tidak perlu dan

merugikan diri.

3. Prinsip Dasar Perilaku Konsumsi Islam

Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dan

pola konsumsi modern. Islam berusaha mengurangi kebutuhan material

manusia yang luar biasa sekarang ini. Untuk menghasilkan energi

manusia yang selalu mengejar kebutuhan akan spiritualnya. 31

30 Muhammad Muflih, Perilaku Konsumtif, 15-16.
31Havis Aravik, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, (Depok: Kencana,

2017), 56.
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Menurut Manan sesuai dengan yang dikutip oleh Havis Aravik

bahwa Islam telah mengendalikan konsumsi dengan lima prinsip,

yaitu:32

a. Prinsip Keadilan.

Prinsip ini mengundang arti ganda yaitu mencari rezeki secara

halal dan tidak dilarang hukum. Artinya, sesuatu yang dikonsumsi

itu didapatkan secara halal dan tidak bertentangan dengan hukum

Islam. Karena itu, berkonsumsi tidak boleh menimbulkan

kezhaliman dan selalu dalam koridor aturan atau hukum Islam,

serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan.

b. Prinsip Kebersihan.

Prinsip ini bermakna sesorang harus memilih barang yang baik

dan cocok untuk di makan, tidak kotor ataupun menjijikkan

sehingga merusak selera. Oleh karena itu, hanya makanan dan

minuman yang halal, baik, bersih dan bermanfaat yang boleh

dikonsumsi.33

c. Prinsip Kesederhanaan.

Prinsip ini mengatur manusia agar dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya tidak terlalu berlebihan. Sikap berlebih-lebihan (isrâf)

sangat dibenci oleh Allah dan merupakan pangkal dari berbagai

kerusakan di muka bumi. Islam menghendaki kualitas dan kuantitas

32Ibid.
33Muhammad, Ekonomi Mikro, 166.
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konsumsi yang efisien dan efektif secara individual dan sosial.34

Sikap berlebihan ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan

yang wajar dan cenderung memperturutkan hawa nafsu.

d. Prinsip Kemurahan Hati.

Prinsip ini bermakna kemurahan Allah SWT kepada manusia

yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya serta sikap murah

hati manusia dengan menafkahkan sebagian hartanya untuk orang

lain.

e. Prinsip Moralitas.

Prinsip ini bermakna bahwa pada akhirnya konsumsi seorang

muslim secara keseluruhan hanya dibingkai oleh moralitas yang

dikandung dalam Islam sehingga tidak semata-mata memenuhi

segala kebutuhan. Konsep moralitas Islam ini menunjukkan bahwa

terdapat perbedaan mendasar antara seorang yang hanya memburu

kepuasan, kenikmatan, dan kebahagiaan semata tanpa

mengindahkan aturan-aturan Islam dengan seorang yang

menerapkan nilai-nilai moral Islam dalam kaitannya dengan

konsumsi suatu barang atau jasa.35

Kunci memahami perilaku konsumen dalam Islam tidak terletak

hanya memahami hal-hal yang terlarang, namun sekaligus juga

memahami bagaimana konsep dinamik tentang sikap moderat dalam

konsumsi yang mengutamakan kepentingan orang lain. Berbagai

34Havis Aravik, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, 87.
35Ibid., 58.
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larangan dan perintah yang berkaitan dengan makanan dan minuman

misalnya, harus dillihat sebagai upaya untuk meningkatkan sifat

perilaku konsumen agar tidak mengonsumsi barang yang haram.

Demikian pula Islam mengajarkan agar tidak boros dan berlebih-

lebihan dalam mengonsumsi agar sebagian bisa didistribusikan kepada

orang lain.36 Sikap inilah yang ditekankan oleh Islam agar tidak segan

untuk berbagi kepada orang lain yang sedang membutuhkan.

4. Etika Konsumsi dalam Islam

Etika Islam berarti akhlaq mahmudah atau akhlak terpuji. Etika

sangat erat kaitannya dengan kelakuan yang menuruti norma-norma

kehidupan yang baik. Adapun etika Islam adalah menuruti hukum-

hukum yang telah ditetapkan Allah SWT agar manusia mencapai

kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam bidang ekonomi, etika Islam berarti seseorang ketika

mengkonsumsi barang-barang atau rezeki harus dengan cara yang halal

dan baik.37 Artinya, perbuatan yang baik dalam mencari barang-barang

atau rezeki baik untuk dikonsumsi atau diproduksi adalah bentuk

ketaatan terhadap Allah SWT. Konsumsi dan pemuasan kebutuhan

tetap diperbolehkan selama keduanya tidak melibatkan hal-hal yang

tidak baik atau merusak.

36Muhammad Djakfar, Agama, Etika dan Ekonomi, 115.
37Abdul Aziz, Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro, (Yogyakarta: Graha Ilmu,

2008), 37.
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Islam telah memberikan batasan-batasan dalam melakukan pola

konsumsi dan telah membatasinya dengan adanya etika. Etika Islam

dalam konsumsi dibatasi oleh:38

a. Tauhid (Unity/Kesatuan)

Dalam perspektif Islam, kegiatan konsumsi dilakukan dalam

rangka beribadah kepada Alloh SWT. Oleh karena itu, orang

mukmin berusaha mencari kenikmatan dengan mentaati perintah-

perintah-Nya dan memuaskan dirinya dengan barang-barang dan

anugerah-anugerah yang diciptakan Allah untuk manusia.

b. Adil (Equilibrum/ Keadilan)

Islam memperbolehkan manusia untuk menikmati berbagai

karunia kehidupan dunia yang disediakan oleh Allah SWT.

Pemanfaatan atas karunia Allah tersebut dilakukan secara adil

sesuai dengans yariah, sehingga selain mendapatkan keuntungan

secara material ia juga sekaligus merasakan kepuasan spiritual.

Sehingga, dalam Islam konsumsi tidak hanya barang-barang yang

bersifat duniawi semata, namun juga untuk kepentingan di jalan

Allah (fii sabiilillah).

c. Kehendak Bebas (Free Will)

Alam semesta adalah milik Allah SWT. Atas segala karunia

yang diberikan oleh Allah, manusia dapat berkehendak bebas,

namun kebebasan ini tidaklah terlepas dari qadha dan qadar yang

38M. Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, (Solo: PT. Era Adicitra
Intermedia, 2011), 168.
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merupakan hukum sebab akibat yang didasarkan pada pengetahuan

dan kehendak Allah. Sehingga, kebebasan dalam berkehendak

haruslah tetap memiliki batasan agar jangan sampai mendhzolimi

pihak lain.

d. Amanah (Responsibility)

Dalam hal melakukan konsumsi, manusia dapat berkehendak

bebas, tetapi akan mempertanggung jawabkan atas kebebasan

tersebut baik terhadap keseimbangan alam, masyarakat, diri sendiri

maupun di akhirat kelak.

e. Halal

Dalam Islam, barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah

barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian,

keindahan, serta akan menimbulkan kemaslahatan untuk umat baik

secara material maupun spiritual.39

f. Sederhana

Islam sangat melarang perbuatan yang melampaui batas (isrâf),

termasuk pemborosan dan berlebih-lebihan (bermewah-mewah),

yaitu membuang-buang harta dan memnghambur-hamburkannya

tanpa faedah dan manfaat serta hanya memperturutkan nafsu

semata.

39Ibid., 172.
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5. Konsep Kebutuhan dalam Islam

Kebutuhan adalah senilai dengan keinginan. Di mana keinginan

ditentukan oleh konsep kepuasan. Dalam perspektif Islam kebutuhan

ditentukan oleh konsep maslahah yang mana tidak akan dapat

dipisahkan dari teori perilaku konsumen dalam Islam dan tetap dalam

kerangka maqasid syari’ah.40

Islam telah menjamin tiap orang secara pribadi, untuk memenuhi

kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia dalam

kapasitasnya sebagai manusia, yaitu pangan, sandang dan papan.41

Akan tetapi, pandangan Islam lebih luas dari sekedar kebutuhan

pangan, sandang dan papan karena mereka hanya terkait dengan urusan

duniawi saja.42

Islam juga memberikan kebebasan kepada manusia agar bisa

menikmati rezeki yang halal serta mengambil hiasan hidup di dunia

sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur’an

dalam Surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi:

                 
Artinya: “dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang

Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang

kamu beriman kepada-Nya.” 43

40Muhammad, Ekonomi Mikro Islam, 151.
41Eko Suprayitno, Ekonomi Mikro Perspektif Islam, (Malang: UIN Malang Press, 2008),

19.
42 Muhammad Muflih, Perilaku Konsumen, 66.
43Al-Qur’an, 5:88.
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Menurut Al-Syathibi, rumusan kebutuhan manusia dalam Islam

terdiri dari tiga jenjang, yaitu:44

Gambar 2.1

Jenjang Kebutuhan Manusia

Berdasarkan konfigurasi sederhana di atas dapat dijelaskan bahwa

tiga jenjang kebutuhan manusia adalah:45

a. Ḍaruriyyah, yaitu sesuatu yang wajib adanya menjadi pokok

kebutuhan hidup untuk menegakkan kemaslahatan manusia.

Sehingga, menjadi kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh

seorang manusia. Hal-hal yang bersifat ḍarury bagi manusia dalam

pengertian ini berpangkal pada memelihara lima hal, yaitu: agama

(dîn), jiwa (nafs), pendidikan (’aql), keturunan (nasl), dan harta

(mâl). Selama kelima kebutuhan tersebut terpenuhi maka manusia

akan mampu menjalankan hidupnya dengan baik.

44 Muhammad Muflih, Perilaku Konsumen, 67.
45Ibid., 69.

1.
Ḍaruriyyah
a. Dîn
b. Nafs
c. ‘Aql
d. Nasl
e. Mâl

2.
Ḥajiyyah

3.
Taḥsiniyyah

1.
Keberlangsungan
Hidup Manusia

2.
Lebih Kokoh

3.
Indah
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b. Ḥajiyyah, atau kebutuhan sekunder ialah suatu yang diperlukan

oleh manusia dengan maksud untuk melengkapi, mengokohkan,

menguatkan dan melindungi kebutuhan ḍaruriyyah. Kebutuhan

ḥajiyyah baru boleh dipenuhi apabila Ḍaruriyyah telah terpenuhi.

tidak terpenuhinya kebutuhan ḥajiyyah sebenarnya tidak

mengancam ḍaruriyyah., selama ḍaruriyyah itu masih ada. Contoh.

Jaket untuk melindungi tubuh dari cuaca dingin setelah pakaian

untuk menutup aurat telah terpenuhi, melanjutkan pendidikan S1

setelah pendidikan SD, SMP dan SMA telah dilewati.

c. Taḥsiniyyah, atau kebutuhan tersier dapat berfungsi sebagai

penambah keindahan dan kesenangan hidup. Sesekali manusia

memerlukan aspek ini. Taḥsiniyyah boleh dipenuhi apabila

kebutuhan ḍaruriyyah dan ḥajiyyah telah terpenuhi terlebih dahulu.

Selama kebutuhan Ḍaruriyyah masih terpelihara, taḥsiniyyah tidak

harus ada akan tetapi kurang indah dan menyenangkan.

Perilaku konsumsi manusia pun haruslah demikian. Konsumsi

Ḍaruriyyah haruslah lebih utama. Jangan sampai konsumsi Ḥajiyyah

dan taḥsiniyyah menjadi kebutuhan yang lebih diprioritaskan. Misalnya,

ketika seseorang dalam kondisi keuangan yang terbatas, dia lebih

memilih membeli makanan ringan atau jajanan dibandingkan membeli

nasi atau lauk pauk. Menurutnya, dengan membeli makanan ringan

tersebut dapat menghemat uangnya, akan tetapi hal ini dapat

mempengaruhi kesehatannya dan tentunya ia akan merasa kelaparan
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lagi. Karena bagaiamanapun juga, kebutuhan ḥajiyyah dan taḥsiniyyah

boleh dipenuhi apabila memiliki kelebihan uang setelah kebutuhan

ḍaruriyyah terpenuhi.
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BAB III

GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN DARUL FIKRI

BRINGIN, KAUMAN, PONOROGO

A. Profil Pondok Pesantren Darul Fikri Bringin, Kauman, Ponorogo

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Darul Fikri

Pondok Pesantren Darul Fikri adalah sebuah lembaga pendidikan

Islam di bawah Yayasan Darul Fikri Bringin, Kauman, Ponorogo, Jawa

Timur. Pondok Darul Fikri didirikan pada tanggal 10 Juli 1991 dan telah

diresmikan oleh Drs. Gatot Sumani, selaku bapak bupati Ponorogo pada

saat itu. Pada awalnya, lingkungan dan masyarakat sekitar pondok bukan

termasuk masyarakat yang memiliki pemahaman dan pengalaman tentang

agama mereka (Islam) dengan baik. Banyak terdapat kegiatan – kegiatan

yang sangat jauh dari ajaran Islam menjadi rutinitas kegiatan di desa

tersebut.1

Kondisi lingkungan masyarakat yang minus agama sebagaimana yang

dijelaskan di atas menjadi latar belakang berdirinya pondok pesantren.

Adapun penggagas pendirian pondok pesantren dan sekaligus sebagai

pengasuh pondok hingga saat ini adalah KH. Ahmad Juhaini Jimin, Lc.

Beliau lahir di Desa Bringin pada tanggal 27 September 1954 dan telah

menempuh pendidikan tingkat tsanawiyah dan aliyah di Pondok Pesantren

Wali Songo Ngabar Ponorogo. kemudian melanjutkan S1 di Islamic

University Madinah Saudi Arabia dengan mengambil jurusan Ushuluddin.

1 Ahmad Juhaini Jimin, Wawancara, 17 Juli 2019.
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Setelah menyelesaikan pendidikannya, pendiri pondok yang sering di

panggil Ustadz Juhaini ini merasa gelisah menyaksikan fenomena di

lingkungan tempat tinggalnya. Akhirnya beliau mengumpulkan beberapa

tokoh – tokoh masyarakat yang berada di sekitar Desa Bringin dengan

melalui perantara Kepala Desa Bringin pada saat itu. Cara ini beliau

lakukan untuk merangkul masyarakat dan mencari hati mereka agar

bersama – sama mau menjadikan lingkungan desa yang lebih baik. Tidak

sedikit di antara mereka yang menolak bahkan cacian dan cemoohan tidak

luput dari mereka yang tidak yakin dengan ide pendirian.

Hal tersebut tidak membuat beliau menyerah. Secara perlahan

akhirnya pada tahun 1991, beliau dan beberapa rekan-rekan berhasil

mendirikan Pondok Pesantren Darul Fikri dengan jenjang MTs/MA. Pada

awal tahun kelulusan pondok pesantren, mampu meluluskan dengan

jumlah lulusan pertama yaitu 24 siswa MTs dan 9 siswa Eksperimen2

MA.3

Dalam rangka ikut berpartisipasi dan berupaya dalam membina dan

menyiapkan generasi muslim yang lurus aqidahnya (ṣaḥiḥul aqîdah),

berakhlak mulia (karîmul akhlâq) dan senantiasa meneladani jejak

Rosululloh Shallallâhu ‘Alaihi Wasallâm dan para Salafus ṣâlih, atas izin

Alloh Pondok Darul Fikri yang awalnya berjenjang MTs dan MA, pada

2Eksperimen adalah penambahan satu tahun ajaran sebelum menempuh jenjang
pendidikan tingkat SMA. Program ini dikhususkan bagi santri yang berasal dari sekolah negeri
atau tidak adanya mata pelajaran yang berkaiatan dengan kepondokan. Kelas eksperimen dibagi
menjadi dua periode yaitu, eksperimen satu berkaitan dengan pelajaran pondok dari kelas 1-3 MTs
sedangkan eksperimen dua berkaitan dengan pelajaran pondok untuk kelas 4 MA.

3 Ibid.,



55

saat ini telah menaungi beberapa lembaga di antaranya Tarbiyatul Aṭfal

(TA), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

jurusan otomotif.

Adapun untuk melatih para santri berorganisasi, maka dibentuklah

sebuah organisasi pelajar yang dinamakan Organisasi Pelajar Darul Fikri

yang disingkat OPDAF. Sedangkan untuk wadah silaturrohmi para alumni,

dibentuklah Ikatan Alumni Darul Fikri (IKADA).

Kurikulum formal mengacu pada Kementrian Agama dan kurikulum

berbasis Pesantren di terapkan di Pondok Pesantren Darul Fikri.

Kurikulum formal bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional,

sedangkan kurikulum berbasis pesantren menanamkan sikap dan prinsip

hidup islami.

Kurikulum pesantren juga mengajarkan kemampuan bahasa asing yaitu

bahasa Arab dan Inggris dengan tujuan santri bisa mendalami ilmu syar’i

dan ilmu umum, sehingga mereka siap melanjutkan ke jenjang pendidikan

yang lebih tinggi. Lulusan Pondok Pesantren Darul Fikri akan memperoleh

dua ijazah yaitu ijazah dari pesantren dan ijazah dari pemerintah. 4

2. Visi dan Misi

Setiap organisasi pasti memiliki visi dan misi masing – masing.

Dengan adanya visi dan misi maka suatu organisasi akan mampu

menjalankan kegiatannya sesuai dengan konsep perencanaan awal yang

disertai dengan tindakan untuk tercapainya tujuan organisasi tersebut

4 KMI PP Darul Fikri, Tentang Kami, http://www.darulfikri.net/pages/tentang-kami,
2019, diakses pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 22.15 WIB.
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Adapun visi dan misi Pondok Pesantren Darul Fikri adalah sebagai

berikut:5

a. Visi Pondok:

Terwujudnya kader dakwah yang berakhlak benar, tekun beribadah,

berakhlaqul karimah serta paripurna memadukan IMTAQ dan IPTEK.

b. Misi Pondok :

1) Menerapkan pendidikan yang berorinetasi pada kecerdasan

intelegensi, emosi, spiritual dan teknologi.

2) Membina peserta didik menjadi kader dakwah yang berakal Al-

Qur’an dan Sunnah dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal

Jama’ah.

3. Motto dan Panca Jiwa Pondok

a. Motto Pondok:6

Berilmu, Beramal dan Berdakwah

b. Panca Jiwa Pondok:

1) Jiwa Keikhlasan

2) Jiwa Kesederhanaan

3) BERDIKARI

4) Jiwa Ukhuwah Islamiyah

5) Jiwa Perjuangan

5 Dokumentasi, tanggal 17 Juli 2019
6 Dokumentasi, tanggal 17 Juli 2019
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4. Status dan Struktur Organisasi Pondok Pesantren Darul Fikri

Bringin, Kauman, Ponorogo

Status Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah ‘Aliyah (MA)

sebagai berikut:7

a. Status Madrasah Tsanawiyah (MTs):

1) Nama Madrasah : MTs Darul Fikri

2) NSM : 121235020025

3) Tahun Berdiri : 1991

4) Status : Terakreditasi A

b. Status Madrasah ‘Aliyah (MA):

1) Nama Madrasah : MA Darul Fikri

2) NSM : 131235020019

3) Tahun Berdiri : 1991

4) Status : Terakreditasi B

Agar suatu sistem kerja sama berjalan dengan baik, perlu adanya

pembagian kerja, tugas, kewajiban, tangung jawab dan wewenang setiap

orang di dalamnya dengan baik dan jelas. Pembagian kerja dan penentuan

tanggung jawab/wewenang tersebut menciptakan struktur organisasi.

Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara komponen atau

bagian dalam organisasi.8

Pondok pesantren Darul Fikri memiliki beberapa lembaga pendidikan.

Sedangkan fokus penulisan ini, difokuskan kepada pendidikan dengan

7 Dokumentasi, tanggal 20 Juli 2019
8 Suparjati, dkk, Tata Usaha dan Kearsipan, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius,  2000), 2.
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jenjang MTs dan MA. Sehingga, struktur organisasi di Madrasah Darul

Fikri adalah sebagai berikut:9

a. Pengasuh PonPes Darul Fikri : KH. Ahmad Juhaini Jimin, Lc

b. Struktur Organisasi Madrasah Aliyah (MA)

1) Kepala MA : Drs. Marlan, M.Pd

2) Kepala TU : Nur Handayani, S.Pd.I

3) WK. Kesiswaan : Drs. Maqoma Mahmudi

4) WK. Kurikulum : Misnun, S.Pd.I

5) WK. Sarana : Mukclis Maimun, M.S.I

6) WK. Humas : Sucipto Amir Lukman, S.Ag

c. Struktur Organisasi Madrasah Tsanawiyah

1) Kepala MTs : Yanuri, S.Pd. I

2) WK. Kurikulum : Musthofa Saifudin.A, S. Hum

3) WK. Kesiswaan : Siti Juariyah, S.Ag

4) WK. Sarana : Mislan

5) WK. Humas : Nur Handayani, S.Pd.I

5. Letak Geografis Pondok Pesantren

Pondok Pesantren Darul Fikri terletak di Jl. Mawar, Desa Bringin,

Kec. Kauman, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur, Kode Pos 63451. Untuk

menempuh lokasi, dapat diperkirakan perjalanan sejauh 7 km ke arah barat

daya dari pusat Kota Ponorogo. Sedangkan, sejauh kurang lebih 4 km ke

9 Dokumentasi, 22 Juli 2019
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arah barat dari perempatan Dengok. Adapun batas-batas lokasi Pondok

Pesantren Darul Fikri dapat diuraikan sebagai berikut:10

a. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Grenteng

b. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Larangan

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Muneng

d. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pengkol

6. Bentuk-bentuk pendidikan

a. Sekolah Formal

Sekolah atau pendidikan formal merupakan pendidikan di sekolah

yang diperoleh secara teratur dan sistematis, bertingkat atau berjenjang

dan dengan mengikuti syarat – syarat yang jelas.11 Adapun sekolah

formal yang ada di Pondok Pesantren Darul Fikri adalah:

1) Play Group

2) Tarbiyatul Aṭfal (TA)

3) Madrasah Ibtidaiyah (MI)

4) I’dad Lughowi / Eksperimen

5) Kuliyatul Mu’allimin wal Mu’allimat

a) Madrasah Tsanawiyah (MTs)

b) Madrasah ‘Aliyah (MA)

6) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

10 Muthofa S, Wawancara, 22 Juli 2019
11 Berdasarkan UU RI No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat

11
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b. Sekolah Non-Formal

Sekolah atau pendidikan non formal merupakan kegiatan

terorganisasi dan sistematis, di luar sistem persekolahan yang

dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan

yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik

tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya.12 Adapun pendidikan

non formal di Pondok Pesantren Darul Fikri adalah:

1) Kepramukaan

2) Beladiri Ju-Jitsu

3) Takhossus Taḥfiẓul Qur’ân lilbanat

4) Ketahfidzan / Kerohanian

5) Keterampilan

6) Muḥâḍoroh (Pidato 3 Bahasa)

7) Muḥadatsah (Percakapan Bhs. Arab dan Inggris)

8) Daurah ‘ilmiyyah (Pengajian Rutin) dll.

7. Fasilitas Gedung

Di dalam suatu lembaga pendidikan, fasilitas gedung merupakan salah

satu hal yang dibutuhkan untuk proses belajar mengajar. Maka dari itu,

Pondok Pesantren Darul Fikri memberikan beberapa fasilitas untuk

menunjang sarana belajar santri. Berikut adalah fasilitas – fasilitas yang

disediakan oleh Pondok Pesantren Darul Fikri antara lain:

a. Masjid

12 Berdasarkan UU RI No. 20 Th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat
12.
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b. Asrama Putra

c. Asrama Putri

d. Ruang Kelas

e. Perpustakaan

f. Laboratorium Komputer

g. Sarana Olahraga (Panahan, Futsal, Bola Voly, Tenis Meja)

h. Pengisian Air Minum

i. BMT Darul Fikri

j. Mini Market “DF Mart”

k. Kantin Putri

l. Wisma Tamu “Guest House”

m. Laundry (Jasa Cuci), dan

n. Mobil Operasional Pondok

8. Keadaan Guru dan Santri MTs dan MA

a. Keadaan Guru MTs dan MA

Jumlah tenaga pendidik yang ada hingga saat ini untuk jenjang

MTs adalah 23 orang dan untuk jenjang MA adalah 22 orang. Tenaga

pendidik ini memiliki latar belakang pendidikan yang kompeten

dibidangnya dengan kualifikasi akademik Sarjana S1, S2 dan

menempuh S3. Terdiri dari lulusan perguruan tinggi dalam dan luar

negeri diantaranya:13

1) Universitas Islam Madinah Arab Saudi

13 Dokumentasi, 22 Juli 2019
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2) LIPIA Jakarta

3) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Shalahudin Al-Ayyubi

Jakarta.

4) Ma’had Wadi Mubarok Bogor

5) Ma’had Aly Imam Asy-Syafi’i Cilacap

6) Ma’had Al-Wafa’ Bogor

7) Eldata Jogja

8) Ma’had Tahfidz Fatimah Az- Zahra Magetan

9) Univeritas Gajah Mada (UGM) Jogja

10) Universitas Muhammadiyah (UNMUH) Malang

11) Universitas Muhammadiyah (UNMUH) Jogja

12) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim

Malang

13) Sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan (STKIP)

Ponorogo

14) Sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan (STKIP) Madiun

15) Sekolah Tingi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo

16) Pondok Pesantren Darul Fikri Ponorogo dan sarjana – sarjana

dari berbagai perguruan tinggi baik yang negeri mauapun

swasta.
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b. Keadaan Santri MTs dan MA

Di Pondok Pesantren Darul Fikri ini menerima santri putra dan

putri dari seluruh wilayah di Indonesia. Siswa yang belajar dan mukim

masih di dominasi dari daerah sekitar wilayah Ponorogo seperti

Madiun, Trenggalek, Magetan dan sekitarnya.14 Adapun jumlah peserta

didik MTs dan MA di Pondok Pesantren adalah sebagia berikut:15

Tabel 3.1

Peserta Didik Jenjang MTs dan MA

Tahun Ajaran 2019/2020

Jenjang

Pendidikan
Kelas

Jenis Kelamin
Jumlah

Putra Putri

Madrasah

Tsanawiyah

(MTs)

7 54 54 108

8 59 55 114

9 42 46 88

Madrasah

Aliyah (MA)

10 34 30 64

11 43 42 85

12 16 32 48

Jumlah 248 259 507

Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2019

c. Keadaan Santriwati Mukim

Di Pondok Pesantren Darul Fikri menerima santri yang ingin

mukim atau tinggal di pondok dengan pembagian santri reguler dan

santri panti. Pembagian ini dibedakan berdasarkan pembayaran uang

makan dan kondisi keluarga santri, seperti anak yatim dan kurang

14 Observasi, 22 Juli 2019
15 Dokumentasi, 22 Juli 2019
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mampu. Untuk santri reguler dibebankan biaya keseluruhan dan uang

makan sedangkan santri panti tidak membayar uang makan. Tetapi baik

santri reguler maupun panti tetap mendapat jatah makan dari pondok.16

Penulisan ini hanya difokuskan kepada santri putri atau santriwati

yang mukim di Pondok Pesantren Darul Fikri. Adapun jumlah

santriwati yang mukim adalah sebagai berikut:17

Tabel 3.2

Data Santriwati Mukim Pondok Pesantren Darul Fikri

Tahun 2019 / 2020

Jenjang

Pendidikan
Kelas Reguler Panti Jumlah

MI 3 - -

Madrasah

Tsanawiyah

(MTs)

7 33 5 38

8 29 4 33

9 13 11 24

Eksperimen
1 8 1 9

3 2 5 7

Madrasah Aliyah

(MA)

10 11 5 16

11 22 11 33

12 12 6 18

Jumlah 133 48 181

Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2019

16 Siti Umi Rachmawati, Wawancara, 27 Juli 2019.
17 Dokumentasi, 20 Juli 2019.
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B. Perilaku Konsumtif Santriwati di Pondok Pesantren Darul Fikri

Penulisan ini berkaitan dengan fenomena yang terjadi di kalangan

santriwati. Penulis mengambil bentuk perilaku konsumtif yang terfokus pada

kegiatan santriwati dalam hal berpakaian dan mengkonsumsi makanan.

Paparan data akan berkaitan dengan faktor apa saja yang menyebabkan

santriwati berperilaku konsumtif dan pandangan ekonomi Islam tentang

perilaku konsumtif santriwati.

Dalam memecahkan masalah penulisan ini, maka penulis membutuhkan

informan dengan metode purposive sampling yaitu santriwati yang

dinyatakan memenuhi kriteria dalam memberikan informasi dalam hal

perilaku konsumtif. Maka, penulis memilih santriwati yang mukim di Pondok

Pesantren Darul Fikri yang menduduki jenjang pendidikan MTs kelas VIII

dan IX serta jenjang pendidikan MA kelas XI dan XII.

Berdasarkan penulisan yang telah dilakukan di Pondok Pesantren Darul

Fikri yang beralamat di Desa Bringin, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo, terdapat

beberapa hal yang berkaitan dengan perilaku konsumtif santriwati. Berikut

merupakan paparan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi:

1. Penggunaan Uang Saku Dari Orang Tua

Salah satu hal yang dibutuhkan dalam mengkonsumsi suatu barang

atau jasa adalah kepemilikan harta yang dapat dijadikan sebagai alat

tukar dalam proses kegiatan jual beli. Oleh karena itu, seseorang harus

berusaha untuk mendapatkan harta dengan berusaha dan bekerja.

Sehingga, pemenuhan kebutuhan akan dapat tercukupi.
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Hal ini dapat dikecualikan bagi seorang pelajar, terutama bagi

pelajar yang jauh dari lingkungan keluarga. Mereka berhak mendapatkan

nafkah dari kedua orang tuanya. Seorang pelajar belum bisa mencari

harta atau uang karena masih terfokus kepada kewajiban menuntut ilmu.

Kebutuhan dan jumlah pengeluaran yang dikeluarkan setiap orang

berbeda – beda. Begitu pula bagi santriwati yang memiliki kebutuhan

yang berbeda dari santriwati yang lain, yang mana jumlah pengeluaran

pun juga akan berbeda. Oleh karena itu, jumlah uang saku yang diberikan

oleh orang tua santriwati juga akan berbeda entah itu untuk kebutuhan

atau hanya untuk memuaskan keinginan saja. Orang tua telah

memberikan kepercayaan kepada anaknya untuk mempergunakan uang

dengan sebaik – baiknya.

Menurut Hani’Mardhiyani santriwati kelas XII MA yang berasal dari

Trenggalek dan termasuk wakil ketua OPDAF (Organisasi Pelajar Darul

Fikri), mengungkapkan bahwa:

“Di asrama telah ada kebijakan yang berkaitan dengan pembatasan
uang saku bagi santriwati. Setiap santriwati hanya diperbolehkan untuk
membawa uang sebesar Rp. 50.000,- dan selebihnya dititipkan kepada
ustadzah. Pembatasan uang saku ini diharapkan agar santriwati itu tidak
terlalu boros mbak. Tetapi, ya gitu mbak banyak yang membawa uang
sendiri yang jumlahnya lebih. Terkadang ada santriwati yang meminta
uang kepada ustadzah karena uang yang dipegang telah habis, padahal baru
2 atau 3 hari. Sebenarnya untuk makan sudah disediakan dari pondok. Ya
walaupun ada beberapa santriwati yang tidak membayar uang makan
sehingga harus membeli di luar.” 18

Akan tetapi, hal ini tidak sesuai dengan keseharian santriwati ketika

mendapatkan uang saku.

18 Hani’ Mardhiyani, Wawancara, 27 Juli 2019
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Menurut Dessri Andreana Syarifuddin santriwati kelas VIII MTs

yang berasal dari Magetan, mengungkapkan bahwa:

“Sebenarnya, ada batasan uang saku mbak. Santri hanya boleh bawa
uang Rp. 50.000,- sisanya di titipin ke ustadzah. Tetapi ya gitu, kita tetep
bawa uang lebih sendiri. Lha yang mau dibeli ada aja kok. Tapi kalau
uangnya habis ya minta lagi ke ustadzah, kan nggak ada batasan, selama
mintanya 50 ribu.”

“Rata – rata aku sehari bisa ngeluarin uang sekitar Rp. 25.000,- - Rp.
32.000,-. Jadi, sebulan kurang lebih Rp. 800.000,-. Tergantung aku
mintanya berapa mbak ke orang tua. Kalau minta lagi ya gitu, ditanyai buat
apa tapi biasanya dikasih kok”

“Uangnya tak buat beli jajan, kalau makannya kurang srek dari
pondok ya beli di luar, terus laundry dan lainnya.”19

Begitu juga yang diceritakan oleh santriwati yang bernama Aulia

Istikomah santriwati kelas XII MA yang berasal dari Trenggalek, yang

mengatakan bahwa:

“Bawa uang Rp. 50.000,- kurang mbak. Ya kita diam-diam bawa
lebih. Tp ya ada yang dititipin ke ustadzah, kalau habis minta ke ustadzah
selama uangnya masih dan megang 50 ribu.”

“Rata – rata dalam sebulan aku dikasih uang Rp. 350.000,- mbak. Dan
biasanya tak buat beli jajan dan makan sama kebutuhan mendadak
lainnya.”

“Uang saku segitu cukup saja mbak kalau gak ada kebutuhan yang
emang harus dibeli. Ya nanti kalau butuh lagi, ya minta tapi ya gitu
diceramahin mesti.”20

Hal ini juga diceritakan oleh Intan Pinasti Wijareni santriwati kelas

IX yang berasal dari Ponorogo. Intan mengatakan bahwa:

“Dari pondok ada kebijakannya mbak, tapi ya gitu anak – anak masih
pada bawa uang lebih, hehe aku juga sih mbak. Biasanya uangnya habis
buat jajan, beli makan, sama ya kalau ada yang pengen dibeli.”

“Kalau uang saku biasanya rata – rata Rp. 350.000,- an. Awal bulan
gitu, aku dikasih Ibu Rp. 150.000,- mbak. Biasanya itu dijatah buat 2
minggu mbak,,, terus akhir bulan atau pas dijenguk dikasih lagi sekitar

19 Dessri Andreana Syarifuddin, Wawancara, 27 Juli 2019
20 Aulia Istikomah, Wawancara, 27 Juli 2019
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Rp.150.000,- - Rp. 200.000,- . Kalau habis sebelum waktunya dan minta
lagi ya kadang dimarahi.”21

Hal ini berbeda dengan yang diungkapkan, Ibtisamah Zaidah santriwati

kelas XII MA yang berasal dari Sukoharjo. Zaidah mengatakan:

“Rata – rata uang saku yang dikasih untuk sebulan itu Rp. 200.000,-
mbak. Ya kadang cukup kadang enggak. Kalau nggak cukup ya lihat
kondisi orang tua, kalau ada uang ya minta kalau gak ada ya sudah,,
dicukup – cukupkan.”22

Dari hasil uraian wawancara di atas, dapat dilihat bahwa sebagain

besar santriwati memiliki uang saku yang berbeda-beda. Rata – rata

pengeluaran uang saku santriwati lebih dari Rp. 350.000,- perbulannya.

Hanya sebagian yang merasa cukup dengan uang yang diberikan orang

tua. Hal ini memperlihatkan bahwa santriwati tidak cukup dengan uang

saku yang dibawa dan uang Rp. 50.000,- terkadang dapat habis lebih

cepat karena kebutuhan dan keinginan yang berfariasi.

2. Pekerjaan Orang Tua

Mayoritas perekonomian orang tua santriwati adalah menengah ke

bawah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, rata – rata

pekerjaan orang tua santriwati adalah petani dan pedagang.

Seperti penuturan Hani’ Mardhiyani yang menyatakan bahwa:

“Orang tua santriwati itu perekonomiannya menengah ke bawah
mbak. Kebanyakan mereka petani dan pedagang.”

“Orang tuaku pekerjaannya juga petani mbak. Dan penghasilannya ya
gak tentu, kayaknya kurang lebih sekitar 1,5 juta sebulan.”23

21 Intan Pinasti Wijareni, Wawancara, 27 Juli 2019
22 Ibtisamah Zaidah, Wawancara, 27 Juli 2019
23 Hani’ Mardhiyani, Wawancara, 27 Juli 2019



69

Hal serupa dikatakan oleh Naila Intan Azzahra santriwati kelas VIII

MTs yang berasal dari Jenangan, Ponorogo. Naila menyatakan bahwa:

“Pekerjaan orang tua ya mbak, mereka itu seorang petani.”
“Aku gak tau mbak berapa sebulannya, ya mungkin sekitar 1,5 juta.

Eh, apa lebih ya. Aku gak tau pastinya mbak.”24

Begitu juga yang diceritakan oleh Ibtisamah Zaidah santriwati kelas

XII MA yang berasal dari Sukoharjo. Dia mengatakan bahwa:

“Kalau bapak sebagai buruh tani dan ibu sebagai penjahit. Kadang ibu
ke sawah juga.”
“Kalo penghasilan berapa ya mbak, ya sekitar 1,5 juta kayaknya” 25

Sedangkan menurut Dessi Andreana Syarifuddin, mengatakan

bahwa:

“Pekerjaan orang tuaku itu wiraswasta mbak, sebulan sekitar 4 – 5 juta
penghasilannya.” 26

Pekerjaan orang tua santriwati tidak hanya bertani dan berdagang.

Sesuai yang diceritakan oleh Silviana Erlin Bastiani santriwati kelas IX

MTs yang berasal dari Jetis, Ponorogo. Dia mengatakan:

“Kerjanya Bapak itu tukang ngelas – ngelas itu lo mbak.”
“Kalau penghasilannya kurang lebih 2 juta perbulan. Ya tergantung

pesanan mbak.”27

Berbeda lagi dengan yang diceritakan oleh Rahma Ummi F

santriwati kelas VIII MTs yang berasal dari Wonogiri. Rahma

mengatakan bahwa:

24 Naila Intan Azzahra, Wawancara, 27 Juli 2019
25 Ibtisamah Zaidah, Wawancara, 27 Juli 2019
26 Dessi Andreana Syarifuddin, Wawancara, 27 Juli 2019
27 Silviana Erlin Bastiani, Wawancara, 27 Juli 2019
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“Bapak sebagai pekerja bangunan mbak, kalau Ibu ya ngerjain apa
yang ada. Istilahnya ya serabutan gitu ya mbak.”
“Kalo penghasilannya gak tentu mbak, mungkin sekitar 1,5 juta – an”28

Dari hasil wawancara yang diperoleh, berikut merupakan sebagian

data pekerjaan dan penghasilan orang tua santriwati setiap bulannya:29

Tabel 3.4

Data Pekerjaan dan Penghasilan Orang Tua Santriwati per Bulan

Nama Pekerjaan Orang Tua Penghasilan

Dessri Andreana S Wiraswasta 4 – 5 Juta

Aulia Istikomah Petani & Pedagang 1,5 – 2 Juta

Intan Pinasti Wijareni Wiraswasta 1,5 Juta

Ibtisamah Zaidah Buruh Tani  Penjahit 1,5 Juta

Naila Intan Azzahra Petani 2 Juta

Silviana Erlin Bastiani Tukang Las 1,5 Juta

Salma Lailatus Sa’adah Pedagang 1,5 Juta

Rahma Ummi F Pekerja Bangunan 1,5 Juta

Hani’ Mardhiyani Petani 1,5 Juta

Desiana Purnamasari Petani 1,5 Juta

Sumber: Data Primer diolah tahun 2019

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa

pekerjaan orang tua santriwati beragam. Ada yang sebagai petani,

pedagang, pekerja bangunan, penjahit, tukang las dan lainnya. Dari

wawancara tersebut dapat dilihat bahwa rata – rata penghasilan orang tua

santriwati di bawah Rp. 2.000.000,- setiap bulannya.

28 Rahma Ummi F Wawancara, 27 Juli 2019
29Hasil Wawancara Santriwati Pondok Pesantren Darul Fikri Bringin, Kauman, Ponorogo
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3. Kebutuhan Harian

Pada umumnya, pondok pesantren mengajarkan santrinya untuk

hidup sederhana. Oleh karena itu, pihak pondok pesantren Darul Fikri

telah memberikan fasilitas – fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan

mereka, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Santriwati di

pondok pesantren Darul Fikri telah diberikan fasilitas dari pondok yaitu

asrama, makan dan minum. Untuk mendapatkan fasilitas tersebut

santriwati harus membayar biaya syahriyyah sebesar Rp. 650.000,-

perbulannya.30

Selain kebutuhan makan dan minum, santriwati diperbolehkan

memenuhi kebutuhan sehari-hari di luar pondok. Misalnya, kebutuhan

alat mandi, pakaian, kerudung, alat sekolah dan aneka makanan dan

minuman yang mereka sukai. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut,

pihak pondok telah menyediakan 2 koperasi yang mana salah satu

koperasi terletak di asrama  putri dan yang satu merupakan “DF Mart”

yang disediakan untuk santriwan dan santriwati serta masyarakat

umum.31 Untuk mengetahui perilaku konsumtif santriwati dalam hal

pemenuhan kebutuhan harian maka dapat dijelaskan berdasarkan hasil

wawancara:

Yang pertama menurut Rahma Umi F santriwati yang berasal dari

Wonogiri, mengatakan:

30 Brosur Penerimaan Santri Baru Tahun Ajaran 2019/2020 Pondok Pesantren Darul Fikri
Bringin, Kauman, Ponorogo.

31 Pondok Pesantren Darul Fikri, Observasi, 17 Juli 2019.
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“Dari pondok sudah ada jatah makan pagi, siang dan malam
mbak. Tapi, kadang kalau lagi enggak srek sama lauknya ya beli di
luar. Kalau jajan sih pasti setiap hari beli. Soalnya koperasinya kan
buka sampai malam, jadi kalau butuh jajan atau yang lainnya ya
tinggal beli. Seringnya kalau beli aku diajak temen.”32

Hal serupa juga dipaparkan oleh Dessri Andreana Syarifuddin

santriwati yang berasal dari Magetan ini mengatakan bahwa:

“Di pondok itu dapat jatah makan. Tapi, kadang beli diluar sih atau
kalau ada yang keluar mau beli makan, kayak mie ayam atau lauk yang
lain aku kadang titip. Yang lain juga banyak yang kayak gitu mbak.”

“Koperasi itu banyak godaannya, terutama pas istirahat soalnya
banyak makanan yang bikin pengen. Temen – temen juga beli jajan,
masa aku enggak mbak.”

Hal serupa juga dikatakan oleh Intan Pinasti Wijareni santriwati

yang berasal dari Ponorogo, ia mengatakan bahwa:

“Dapat jatah makan dari pondok 3 kali sehari sih. Tapi, kalau gak
sempet makan ya kadang beli dikoperasi. Soalnya di sana ada yang
jualan makan. Kalau lagi gak pengen makan dari pondok kadang beli di
luar mbak. Kadang beli sendiri atau titip temen yang keluar.”

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Ustadzah Siti Umi Rachmawati

(23), beliau merupakan salah satu ustadzah lulusan dari MA Darul Fikri

yang mengabdi di pondok pesantren dan bertugas dalam mengurus

koperasi atau kantin. Beliau mengatakan bahwa:

“Sebenarnya baik dari santri reguler dan panti itu mendapat jatah
makan dari pondok. Tapi, ya mungkin sekarang banyak yang jualan di
sekitar pondok seperti adanya warung Mie Ayam dan Bakso serta warung
– warung makanan yang lokasinya sangat berdekatan dengan pondok, jadi
anak – anak kebanyakan pada beli di luar atau di kantin.

32 Rahma Umi F, wawancara, 27 Juli 2019.
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Mungkin mereka merasa bosan dengan menu di pondok. Tapi,
seharusnya mereka tetap terima apa yang ada. Sebagai santri seharusnya
hidup sederhana. Apalagi mereka berasal dari keluarga yang memiliki
perekonomian yang berbeda - beda. Jadi, sebisa mungkin untuk menahan
keinginan atau nafsu yang dapat menghabiskan uang saku mereka, dan
secara tidak langsung akan memberatkan kondisi orang tua di rumah”33

Menurut penjelasan Ustadzah Pipit (21) yang merupakan salah satu

santriwati lulusan Pondok Pesantren Darul Fiki dan dalam masa

pengabdian juga menjelaskan bahwa pihak pondok telah menetapkan jam

keluar bagi santriwati yang ingin pergi keluar pondok, yaitu ba’da Ashar

sampai sebelum jam 17.00 WIB. Di jam – jam tersebut santriwati

menggunakan waktunya untuk belanja kebutuhan harian, baik di koperasi

“DF” mart atau di sekitar lingkungan pondok. Apabila santriwati ingin

pergi ke tempat yang jauh seperti ke daerah kota dengan tujuan swalayan

– swalayan yang ada di sekitar daerah Ponorogo, mereka harus pergi

secara berkelompok dan pihak pondok akan memfasilitasi kendaraan

mobil operasional pondok. Akan tetapi, mereka harus menyewa sopir

sendiri. Waktu yang diperbolehkan untuk pergi ke daerah yang jauh

hanya pada hari Rabu dan Kamis.34

Bagi setiap orang, cara mengonsumsi suatu barang akan berbeda –

beda. Baik dalam hal pemenuhan kebutuhan maupun hanya sekedar

keinginan. Santriwati pondok Darul Fikri, untuk mencukupi kebutuhan

sehari – hari ada beberapa cara, yaitu dengan mendapatkan barang

33 Siti Umi Rachmawati,Wawancara, 29 Juli 2019.
34 Pipit,Wawancara, 22 Juli 2019.
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langsung dari orang tua ketika dijenguk, kiriman dari orang tua, atau

membeli barang sendiri.

Seperti yang dipaparkan oleh Silviana Erlin Bastiani santriwati yang

berasal dari Ponorogo mengatakan bahwa:

“Kalau ada barang yang pengen aku beli dan harganya mahal
atau uang sakunya gak cukup, aku minta tolong ibu atau bapak
beliin. Terus diantar ke pondok, kan rumahnya nggak jauh dari
pondok jadi sering dijenguk. Tapi kalau mereka gak sempet ke
pondok kadang dititipin ke orang tua temen yang satu desa.”

Hal serupa juga dikatakan oleh Intan Pinasti Wijareni santriwati

yang berasal dari Ponorogo. Intan mengatakan bahwa:

“Kalau barang – barang harianku sudah habis, aku telpon ibuk mbak.
Jadi, ntar dijenguk sambil bawain jajan dan barang yang tak butuhin. Kalau
dikirimin kan gak mungkin, masa rumah e deket dikirim. Tapi kalau dapat
titipan dari orang tua juga pernah tapi jarang.”

Berbeda dengan yang dipaparkan oleh Dessri Andreana Syarifuddin

santriwati yang berasal dari Magetan. Dessri mengatakan bahwa:

“Kalau kebutuhan harian habis dan uang saku yang dikasih juga sudah
mau habis aku telepon ke orang tua mbak. Kadang di transfer ke rekening
ustadzah. Kan uangnya sudah ke pake buat laundry, beli makan, beli jajan
sama kebutuhan yang lain.”

Dari pemaparan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa

santriwati dalam keseharian lebih mengutamakan keinginnya

dibandingkan menerima apa yang ada. Hal ini dapat dilihat ketika mereka

tidak menyukai menu makanan dari pondok, dan akhirnya santriwati

akan membeli makanan dari luar atau membuat makanan sendiri seperti
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mie instant.35 Selain itu, kondisi lingkungan pondok dan ajakan teman

yang mendukung untuk mengeluarkan uang akhirnya mereka juga ikut

terpengaruh. Dan ketika kebutuhan sehari – hari telah habis mereka akan

meminta ke orang tua.

4. Pakaian

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer yang harus

terpenuhi. Dalam Islam, pakaian merupakan hal yang wajib dikenakan

oleh umat Islam untuk menutup aurat. Di Pondok Pesantren Darul Fikri

telah memberlakukan peraturan yang mana siapa saja yang akan

memasuki pondok diwajibkan berbusana muslim.36

Seiring berjalannya waktu, pakaian yang dikenakan oleh santriwati

mengalami perubahan. Pada awalnya, santriwati diperbolehkan

mengenakan pakaian yang penting tertutup dan tidak mengenakan celana.

Tidak ada peraturan yang berkaiatan dengan ukuran jilbab dan pakaian.37

Saat ini, pihak asrama telah memberikan peraturan yang berkaitan

dengan pemakaian busana seperti penggunaan jilbab yang besar dan

harus menutupi pantat serta pakaian – pakaian yang longgar. Akan tetapi,

untuk jumlah kepemilikan pakaian pihak asrama tidak memberikan

batasan.38

Seperti yang dipaparkan oleh salah satu santriwati, ia mengatakan

bahwa:

35 Pondok Pesantren Darul Fikri, Observasi, 21 Juli 2019.
36 Pondok Pesantren Darul Fikri, Observasi, 17 Juli 2019
37 Siti Umi Rachmawati, 29 Juli 2019.
38 Hani’ Mardhiyani, 17 Juli 2019.
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“Di asrama tidak ada peraturan berapa pakaian yang harus
dimiliki. Jadi, ketika kepulangan atau dijenguk kadang bawa baju
lagi atau ada jilbab yang baru. Almariku sekarang juga sudah penuh
mbak. Kalau baju berapa pasang ya, kayaknya ada 8 pasang.

Kalau jilbab punyaku merek Rabbani semua soalnya kualitasnya
bagus dan modelnya bikin cantik diwajah. Kalau baju aku punya satu
yang merek Rabbani.”39

Hal serupa juga diceritakan oleh Dessri Andreana Syarifuddin, ia

mengatakan:

“Kalau pakaian, tidak ada batasan jumlah yang harus dimiliki.
Setauku, anak – anak di sini punya pakaian lebih dari 7 pasang. Itu nggak
termasuk seragam lo mbak. Jadi, di almari mereka terlihat penuh,
kamarnya pun banyak bercentel – centel pakaian. Aku sendiri ada 9 atau 10
pasang, belum yang kaos dan celana.

Jilbab hampir semua aku merek Rabbani. Soalnya anak – anak disini

pakai jilbab itu. Selain itu bahan dan modelnya enak dipakai.”40

Begitu pula yang dijelaskan oleh Naila Intan Azzahra, ia

menjelaskan bahwa:

“Benar mbak, jumlah pakaian disini gak ada peraturannya. Jadi kita
terserah mau bawa berapa. Kalau aku ada 7 pasang kayaknya.

Kalau jilbab aku ada Aflaha dan Rabbani yang biasa juga ada.
Kebanyakan temen – temen punya Rabbani, jadi aku juga minta dibelikan
mbak.”41

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat karena tidak adanya

kebijakan perihal jumlah pakaian yang harus di bawa santriwati memiliki

kebebasan dalam pemilikan dan penggunaan pakaian. Rata – rata jumlah

pakaian yang mereka miliki sebanyak 7 pasang. Model dan merek jilbab

yang paling disukai dan digemari oleh santriwati adalah jilbab Rabbani.

39 Intan Pinasti Wijareni, 20 Juli 2019.
40 Dessri Andreana Syarifuddin, 20 Juli 2019.
41 Naila Intan Azzahra, 20 Juli 2019.
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Walaupun harga semua produk Rabbani termasuk harga yang mahal

dibanding dengan merek jilbab yang lain, kondisi lingkungan dan

pengaruh orang lain yang sudah terbentuk tetap membuat produk ini di

minati oleh santriwati Pondok Pesantren Darul Fikri.

C. Faktor yang Melatarbelakangi Perilaku Konsumtif Santriwati

Pondok Pesantren Darul Fikri merupakan salah satu tempat untuk

mendidik seseorang untuk berperilaku yang sesuai dengan ajaran agama

Islam. Mereka harus bisa membedakan dan memadukan antara urusan dunia

dan akhirat dalam kehidupan sehari - harinya. Oleh karena itu, masyarakat

akan menganggap bahwa seorang santri memiliki gambaran seseorang yang

berakhlak, sederhana dan agamis.

1. Teman Bermain

Teman dalam kehidupan santriwati di lingkungan pesantren merupakan

seseorang yang dekat dengan mereka. Apapun yang dilakukan selain

dengan keluarga dapat dilakukan dengan teman ketika di sekolah maupun

asrama seperti makan, berbelanja, saling curhat, bahkan tertawa dan

menangis bersama. Jadi, tidak menutup kemungkinan jika teman menjadi

faktor santri berperilaku konsumtif. Karena seorang teman dapat

memengaruhi perilaku seseorang dalam menentukan produknya.

Menurut penjelasan Hani’ Mardhiyani, yang mengatakan:

“Biasanya santriwati pergi ke mana-mana bersama-sama dengan
temannya, jika satu jajan yang lain juga pasti ikut jajan. Pas beli makan
keluar, ya ngikut kalau tidak titip ke temannya. Tetapi ya itu, takutnya
kami yang sebagai pengurus, kadang sampai diantara mereka ada yang
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merasa iri atau tidak enak kalau tidak jajan juga, jadi mau tidak mau
mereka tetap ngikut.”

“Selain itu, diasrama banyak santri yang menggunakan merek
jilbab tertentu yaitu Rabbani. Walaupun menurut saya sendiri termasuk
harga yang mahal tetapi karena banyaknya santriwati yang
menggunakan jilbab itu akhirnya sudah seperti suatu hal yang biasa jika
memiliki jilbab tersebut.”42

Begitu pula yang dikatakan oleh Ustadzah Endah salah satu penjaga

kantin,  seorang teman dapat menjadi salah satu faktor seseorang

berperilaku konsumtif. Baik sengaja maupun tidak sengaja.

“Sebagian besar santriwati berasal dari keluarga dengan kondisi
perekonomian menengah ke bawah. Akan tetapi dilihat dari cara
membeli di kantin terkadang mereka membelanjakan uang sesukanya.
Karena teman-temanya ada yang beli ini, dia juga ikut beli. Beli yang
jenis lain juga jadi ikut. Terus makan bareng-bareng sambil ngobrol-
ngobrol di luar kelas atau di asrama.”43

Hal ini juga diceritakan oleh salah satu santriwati yaitu Dessri

Andreana Syarifuddin yang mengatakan:

“Kalau lagi pengen ke kantin aku ngajak temen kalau nggak gitu
akunya diajak. Terus beli jajan yang dipingini mbak. Kadang mikir
enaknya beli apa ya, terus kadang disaranin sesuatu gitu. Terus kalau
jilbab sih, emang disini kayaknya hampir semua punya jilbab Rabbani
mbak, kan temen-temen banyak yang pakai dan bagus modelnya.”44

Hal serupa juga dikatakan oleh santriwati lain yaitu Intan Pinasti

Wijareni yang juga mengatakan hampir sama. Keinginannya membeli

sesuatu baik itu makanan maupun barang seperti pakaian disebabkan karena

teman di lingkungan asramanya.

42 Hani’ Mardhiyani,Wawancara, 2 September 2019.
43 Endah,Wawancara, 2 September 2019.
44 Dessri Andreana Syarifuddin,Wawancara, 2 September 2019.
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“Karena lihat temen punya suatu barang kayak jilbab atau lagi beli
makanan jadi pengen beli juga. Kalau jilbab soalnya kayak terlihat
bagus aja dipake dan disini juga hampir semua punya.”45

2. Lingkungan Pondok Pesantren

Lingkungan sekitar merupakan sesuatu yang tidak bisa terlepas dari

kehidupan sehari-hari seseorang. Baik lingkungan keluarga, teman

bermain, masyarakata maupun yang lainnya. Lingkungan dapat menjadi

salah satu hal penting dalam pembentukan akhlak, perilaku dan karakter.

Semakin sering dan semakin lama seseorang berada di suatu lingkungan

maka ia akan mengikuti keadaan dari lingkungan tersebut. Begitu juga di

Pondok Pesantren Darul Fikri yang mana terdapat santriwati mukim atau

menginap di asrama selama 24 jam penuh harus terus berinteraksi dengan

santriwati yang lainnya dan menjalankan setiap kegiatan yang telah

ditetapkan oleh pondok. Pondok Pesantren Darul Fikri juga menyediakan

fasilitas yang menunjang santrinya dalam memenuhi kebutuhan. Seperti

adanya kantin yang hampir buka dari pagi sampai malam hari dan kondisi

lingkungan masyarakat yang banyak berdagang. Yang mana hal ini dapat

mempengaruhi mereka dalam membentuk perilaku menjadi konsumtif.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadzah Endah:

“Kantin selalu buka dari pagi sampai jam 9 malam. Tutupnya
ketika sudah memasuki waktu sholat. Karena jam bukanya panjang
jadi santri leluasa untuk membeli. Baik makanan, minuman atau
kebutuhan yang lainnya. Terkadang juga ada santri yang sekali beli
bisa habis 10 ribu.”46

45 Intan Pinasti Wijareni,Wawancara, 2 September 2019.
46 Endah,Wawancara, 2 September 2019.
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Hal ini juga disampaikan oleh salah satu santriwati yaitu Aulia

Istikomah:

“Iya mbak, karena kantinnya buka terus jadi kita juga bisa beli
sewaktu-waktu yang dibutuhkan. Kadang saat k kantin mau beli ini,
eh pas sampai beli yang lain juga. Sehari bahkan ada yang habis
sampai 10-15 ribu. Kalau mau beli makan di luar juga banyak yang
jual, tempatnya juga tidak jauh dari pondok.”

Dari beberapa hal yang disampaikan di atas, dapat dikatakan bahwa

dengan adanya fasilitas jual beli baik di lingkungan pondok maupun

masyarakat dapat mempengaruhi seseorang dalam membeli suatu barang

yang belum tentu sesuai dengan kebutuhannya.

D. Peraturan tentang Kepemilikan Uang Saku dan Pakaian

Salah satu lembaga pendidikan yang menekankan prinsip dan moral

agama Islam adalah Pondok Pesantren. Maka dari itu adanya kebijakan atau

peraturan adalah salah satu cara pondok pesantren dalam mendidik dan

mendisiplinkan santrinya. Penelitian ini terfokus pada perilaku konsumtif

dikalangan santriwati. Dan pada kenyataannya memang terdapat batasan

santri dalam membawa uang saku tetapi tidak ada batasan berapa yang harus

mereka gunakan. Begitu pula batasan pakaian yang harus dimiliki oleh

santriwati.

Terdapat peraturan mengenai batasan uang saku yang diperbolehkan

untuk dibawa santriwati ketika di asrama yaitu sebesar Rp. 50.000 dan

selebihnya dititipkan kepada Ustadzah. Santriwati diperkenankan mengambil

atau meminta uang kembali setelah uang yang dipegang telah habis.  Tidak
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adanya batasan waktu dalam memegang uang saku dapat menjadikan

santriwati berperilaku konsumtif dengan membeli barang berlebih yang

sebelumnya tidak terencana dan tidak dibutuhkan segera. Sebagaimana yang

dijelaskan oleh Ustadzah Endah:

“Dari pihak asrama sudah ada batasan jumlah uang saku yang harus
dibawa yaitu 50 ribu. Selebihnya mereka harus menitipkannya kepada
ustadzah. Walaupun uang yang dipegang sudah habis 2 atau 3 hari
mereka bisa meminta ke ustadzah selama yang dibawa 50 ribu. Jadi
dalam sebulan pengeluaran santriwati berbeda dan tidak tentu berapa.
Tapi menurut saya jika tidak ada batasan ya santriwati banyak yang
leluasa jajannya atau ngeluarin uangnya.”47

Hal serupa juga disampaikan oleh Hani’ Mardhiyani salah satu pengurus

OPDAFyang mengatakan:

“Kalau yang dipegang santriwati harus 50 ribu mbak, selebihnya
uang dititipkan ke ustadzah. Terserah mereka, selama yang dipegang 50
ribu dan jika habis bisa minta lagi ke ustadzah.”48

Pondok Pesantren juga tidak membatasi santri dalam membeli dan

membawa pakaian ke dalam asrama. Mereka bebas memiliki pakaian

baik baju maupun jilbab. Selama pakaian tersebut menutup aurat dan

sesuai dengan yang ditetapkan oleh pondok. Sebagaimana yang

disampaikan oleh Hani’ Mardhiyani:

“Tidak ada batasan jumlah yang harus dibawa santri, walaupun
setelah kepulangan memiliki pakaian lagi selama pakaian tersebut
menutup aurat, lebar dan tidak menerawang tidak masalah.  Ya
walaupun akhirnya pakaian menumpuk di lemari dan bahkan ada
yang sampai menggantung di ranjang atau ditembok.”49

47 Endah,Wawancara, 2 September 2019.
48 Hani’ Mardhiyani,Wawancara, 2 September 2019.
49 Ibid.,
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Dari hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa tidak adanya

peraturan yang berkaitan dengan batasan penggunaan uang saku dan

jumlah pakaian yang dimiliki dapat menjadikan santriwati bebas dalam

menggunakan uang saku dan memiliki pakaian. Sehingga, secara tidak

langsung akan memberatkan kondisi orang tua santriwati yang sebagian

besar berasal dari perekonomian menengah ke bawah. Santri dapat

meminta uang atau pakaian lagi karena uang telah habis terlebih dahulu

dari yang diberikan dan pakaian ingin beli lagi karena sudah merasa

bosan dengan yang dimiliki .
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BAB IV

ANALISIS DATA

Setelah penulis memperoleh data – data dari hasil observasi, dokumentasi,

wawancara, dan data – data yang diperoleh secara langsung dari kepustakaan

baik yang diperoleh dari buku – buku, jurnal – jurnal dan internet dengan judul

penulisan ini yaitu “ Analisis Perilaku Konsumtif Santriwati Pondok Pesantren

Darul Fikri Bringin, Kauman, Ponorogo,” maka langkah selanjutnya yaitu

penulis akan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan untuk menjawab

permasahalan dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

A. Analisis Perilaku Konsumtif di Kalangan Santriwati Pondok Pesantren

Darul Fikri Bringin, Kauman, Ponorogo

Konsumsi dapat diartikan permintaan. Permintaan merupakan jumlah

barang yang dibutuhkan oleh konsumen pada suatu pasar tertentu, tingkat

pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Oleh karena itu, konsumsi

merupakan kegiatan menggunakan barang atau mengurangi nilai guna suatu

barang yang di produksi oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan.

Pada saat ini, telah banyak bermunculan produsen – produsen yang

memproduksi makanan maupun pakaian. Sehingga, semakin banyak penjual

atau pedagang yang menjual barang tersebut dengan berbagai macam jenis,

merek dan kualitas. Selain itu, perkembangan era globalisasi yang semakin

cepat mengakibatkan para produsen untuk terus berinovasi baik dari segi

makanan maupun pakaian. Hal inilah yang mengakibatkan peningkatan
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permintaan sehingga pola konsumsi masyarakat juga meningkat sehingga

cenderung ke arah berperilaku konsumtif.

Penulis telah melakukan penelitian pada santriwati Pondok Pesantren

Darul Fikri Beringin, Kauman, Ponorogo jenjang MTs dan MA tahun ajaran

2019/2020 dalam hal perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif adalah suatu

perilaku atau tindakan yang berlebihan terhadap penggunaan suatu produk

yang melebihi kebutuhan yang sebenarnya. Temuan data di lapangan yang

berkaitan dengan permasalahan mengenai perilaku konsumtif santriwati

dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

Temuan Data di Lapangan

No Temuan Data di Lapangan Keterangan
1 Jumlah Rata – Rata dan

Penggunaan Uang Saku
Asrama telah menetapkan jumlah
maksimal uang saku yang dibawa
santriwati yaitu Rp. 50 rb. Dengan rata
– rata uang saku yang dimiliki oleh
santriwati melebihi Rp. 350.000
perbulannya.

2 Pekerjaan Orang Tua Sebagian besar santriwati berasal dari
keluarga menengah ke bawah. Dengan
rata – rata pekerjaan orang tua mereka
adalah petani dan pedagang kecil.

3 Kebutuhan Harian a. Santriwati sering membeli makan di
luar asrama karena merasa bosan
dengan yang telah disediakan pihak
pondok.

b. Santriwati sering menggunakan
uangnya untuk membeli jajan,
sehingga untuk membeli keperluan
harian terkadang tidak mampu
membeli dan akan meminta uang
atau kiriman lagi kepada orang tua.



85

4 Pakaian a. Rata – rata jumlah pakaian yang di
bawa santriwati lebih dari 7 pasang
pakaian.

b. Jumlah pakaian yang banyak
membuat almari milik santriwati
tidak pas atau cukup.

c. Santriwati cenderung mengikuti
temannya yang kebanyakan
menggunakan produk jilbab Rabbani
yang termasuk merek jilbab yang
mahal.

5 Faktor yang Melatar
belakangi Perilaku Konsumtif

a. Teman Bermain, karena melihat
teman yang membeli makan, jajan
dan memiliki barang tertentu
akhirnya santriwati cenderung
mengikuti dan ingin membeli juga.

b. Lingkungan Pondok Pesantren,
lingkungan pesantren yang
menyediakan  aneka macam
makanan, minuman dan kebutuhan
harian santriwati yang dapat diakses
baik pagi ataupun malam hari
menjadikan para santriwati leluasa
untuk membeli kapan saja.

6 Peraturan tentang Kepe-
milikan Uang Saku dan
Pakaian

a. Uang yang harus dibawa santriwati
harus sebesar Rp. 50 rb, selebihnya
dapat dititpkan ke ustadzah, akan
tetapi tidak ada batasan waktu dalam
penggunaan uang saku.

b. Tidak ada batasan jumlah pakaian
yang harus dibawa santriwati,
sehingga mereka leluasa dalam
membeli dan memiliki jumlah
pakaian selama masih dalam koridor
Islam dan sesuai syarat berpakaian
pondok.
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Berdasarkan teori – teori yang telah dipaparkan dan temuan data di

lapangan tersebut, menjadi pembuktian tidak adanya kesesuaian antara teori

dan praktik terhadap pola konsumsi santriwati yang akhirnya menimbulkan

perilaku konsumtif di kalangan santriwati Pondok Pesantren Darul Fikri.

Sebagaimana menurut Heri Sudarsono mengenai ciri-ciri perilaku konsumen

Muslim yang kurang sesuai dengan keseharian santriwati dapat dilihat

sebagai berikut:

1. Seorang muslim dalam berkonsumsi didasarkan atas pemahaman bahwa

kebutuhannya sebagai manusia terbatas. Sedangkan keinginan seorang

manusia tidak terbatas. Seorang muslim akan mengkonsumsi pada

tingkat wajar dan tidak berlebihan. Tingkat kepuasan berkonsumsi

sebagai kebutuhan, bukan sebagai keinginan. Dari temuan data di atas

dapat dilihat bahwa santriwati lebih memilih membeli jajanan dengan

mengeluarkan uang saku tanpa adanya batasan dalam penggunaanya dan

membeli makanan dari luar pondok hanya untuk memenuhi keinginannya

sedangkan pihak pondok telah menyediakan makanan.

2. Suatu tingkat kepuasan tidak hanya di tentukan oleh jumlah satu atau dua

pilihan, namun suatu tingkat kepuasan akan ditentukan oleh

kemaslahatan yang dihasilkan. Dari temuan di atas dapat dilihat untuk

memenuhi kepuasan dalam berbusana, santriwati memiliki banyak

pakaian yang akhirnya dapat membuat penuh lemari dan kamar terlihat

tidak rapi karena banyak baju yang tidak muat di dalam lemari dan

terlihat ada yang tergantung di tembok.
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3. Seorang muslim tidak akan mengkonsumsi barang-barang syubhat

apalagi barang-barang yang sudah jelas haramnya. Dari temuan data di

atas santriwati sudah tentu tidak akan mengkonsumsi barang-barang

tersebut. Karena pondok pesantren dan fasilitas yang disediakan akan

selalu memperhatikan kehalalan dari setiap barang dan makanan yang

akan diberikan dan disediakan kepada santriwati.

4. Seorang muslim tidak akan membelanjakan hartanya secara berlebihan,

dan tidak akan membeli barang-barang diluar jangkauan penghasilannya.

Dari data di atas santriwati cenderung membelanjakan uang yang dimiliki

untuk membeli barang-barang sesuai dengan keinginan. Apabila kondisi

keuangan tidak baik, dan tidak  memungkinkan bagi mereka untuk

membeli barang yang diinginkan, maka mereka akan meminjam uang

kepada temannya terlebih dahulu untuk mendapatkan barang tersebut.

5. Sebagai seorang muslim akan mencapai tingkat kepuasan tergantung

kepada rasa syukurnya. Rasa syukur bukan berarti puas akan tetapi

menikmati apa yang sudah didapatkan. Oleh karena itu, hendaknya

mensyukuri apa yang diperoleh saat ini dengan memanfaatkan apa yang

dimiliki dengan sebaik-baiknya serta tidak berlebih-lebihan atau merasa

kurang puas atas keadaan saat ini. Walaupun setiap santriwati memiliki

tingkat kepuasan dan kondisi perekonomian yang berbeda, mensyukuri

apa yang dimiliki dengan cara tidak berlebih-lebihan merupakan suatu

hal yang baik. Baik untuk kemaslahatan dirinya sendiri maupun keluarga

di rumah.
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Batasan konsumsi menurut Muhammad Muflih adalah seorang muslim

dilarang melakukan perbuatan isrâf atau berlebih-lebihan dalam hal

berkonsumi. Perilaku isrâf diharamkan sekalipun komoditi yang dibelanjakan

adalah halal. Islam tetap membolehkan seorang muslim untuk memenuhi

kebutuhannya selama masih dalam batas kewajaran. Namun, apabila

kebutuhan hidup dipenuhi dengan cara yang berlebih-lebihan, tentu akan

menimbulkan efek buruk pada diri manusia tersebut. Begitu pula bagi

santriwati, banyak efek buruk yang dapat timbul diantaranya:

1. Inefisiensi pemanfaatan sumber daya,

Keinginan mengkonsumsi secara berlebihan akan menimbulkan

pemborosan dan inefisiensi biaya, terutama bagi remaja yang belum

memiliki penghasilan sendiri. Pada usia remaja seperti santriwati Pondok

Darul Fikri yang rata – rata berumur 14 – 18 tahun mereka lebih mudah

ikut – ikutan santri yang lain, mudah tergiyur dengan hal atau sesuatu yang

baru, tidak realistis dan cenderung boros. Yang pada akhirnya mereka

akan merasa tidak cukup dengan uang saku yang dimiliki, karena telah

habis terlebih dahulu untuk membeli barang yang diinginkan.

2. Egoisme,

Egoisme merupakan motivasi untuk mempertahankan dan

meningkatkan pandangannya tanpa memperdulikan orang lain. Untuk

memenuhi keinginan manusia tidak akan ada habisnya sampai

terwujudnya rasa puas. Akan tetapi, rasa puas manusia tidak akan pernah

ada habisnya dan semakin meningkat. Oleh karena itu, manusia selalu
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ingin memenuhi rasa puasnya dengan menggunakan atau membeli sesuatu

yang sebenarnya tidak dibutuhkan tanpa memperdulikan pandangan orang

lain. Dari wawancara yang telah dilakukan kepada 10 orang santriwati,

dapat dilihat bahwa seluruh informan memiliki kecenderungan berperilaku

konsumtif, karena lebih mementingkan keinginannya dalam membeli

makanan di luar pondok dan membeli jajanan yang sering tidak terkontrol

pembeliannya. Sehingga, akan muncul perasaan tidak cukup dengan uang

saku yang telah diberikan oleh orang tua dan akan meminta kepada orang

tua lagi tanpa mengetahui kondisi keuangan orang tua pada saat itu.

3. Self-interest

Mementingkan diri sendiri merupakan efek buruk yang timbul karena

adanya perilaku konsumtif. Ketika seseorang berada dalam suatu

lingkungan yang mana akan selalu bertemu bahkan hampir setiap waktu

hal ini termasuk perbuatan yang harus dihindari. Karena orang tersebut

mau tidak mau akan selalu berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu,

mengutamakan kepentingan pribadi harus dikesampingkan dengan melihat

kondisi orang lain yang membutuhkan bantuan. Begitu pula bagi

santriwati yang selalu berinteraksi dengan santriwati lainnya. Mereka

harus saling berbagi dan tidak mementingkan diri sendiri ketika mendapati

teman yang membutuhkan bantuan. Seperti halnya dalam berkonsumsi,

agar terhindar dari efek buruk tersebut dan dapat saling membantu

santriwati harus menjaga pola konsumsi yang tidak berlebih-lebihan.
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4. Tunduknya diri terhadap hawa nafsu.

Memperturutkan hawa nafsu dengan membelanjakan harta yang dimiliki

tanpa adanya manfaat merupakan hal yang melampaui batas isrâf yang

termasuk di dalamnya pemborosan dan berlebih-lebihan. Dapat dilihat dari

data temuan di atas bahwa memperturutkan hawa nafsu dengan cara

berlebihan dapat menghabiskan uang yang dimiliki. Uang yang seharusnya

untuk belanja dan pemenuhan kebutuhan akan cepat habis untuk hal-hal

yang tidak perlu dan merugikan diri. Sehingga, mau tidak mau ketika

terdapat kebutuhan yang mendesak akan mencari cara untuk

mendapatkannya baik dengan meminjam atau bahkan dapat melakukan

perbuatan buruk yaitu mengambil barang milik orang lain.

Dapat dilihat dari data temuan di atas, bahwa perilaku konsumtif santriwati

dapat dilihat dari pengeluaran untuk kebutuhan harian dan kepemilikan

pakaian. Dari segi kebutuhan harian, lebih mengutamakan pemenuhan

keinginan untuk membeli jajanan dan makanan di luar pondok yang lebih

bervariasi tanpa adanya batasan pengeluaran uang saku yang dimiliki.

Sedangkan dari segi pakaian, mereka memiliki pakaian yang melebihi

kapasitas almari yang disediakan pondok karena tidak adanya batasan dalam

kepemilikan pakaian.
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B. Analisis Faktor Yang Melatarbelakangi Perilaku Konsumtif Santriwati

Pondok Pesantren Darul Fikri Bringin, Kauman, Ponorogo

Perilaku konsumen merupakan faktor penting yang dapat

mempengaruhi proses keputusan konsumen untuk membeli atau

mengkonsumsi suatu produk dan jasa. Mengenai latar belakang perilaku

konsumtif yang ada di kalangan santriwati berdasarkan hasil wawancara dan

observasi secara langsung kepada informan yang berkaitan dengan kebiasaan

santriwati dalam membeli suatu barang dapat dilihat dari beberapa faktor

yang mempengaruhinya, yaitu:

1. Kelompok Referensi

Pengaruh ektsternal khusunya kelompok referensi yang dalam hal

ini adalah teman bermain dapat mempengaruhi bukan hanya dalam

waktu pembelian, tetapi juga terjadi sepanjang proses munculnya

kebutuhan, pencarian informasi mengenai suatu produk, menentukan

alternatif-alternatif, mengevaluasi alternatif yang tebaik yang kemudian

melakukan pembelian. Bahkan setelah pembelian tetap tidak akan

terlepas dari kelompok referensi tersebut.

Begitu pula bagi santriwati Pondok Pesantren Darul Fikri, teman

dalam kehidupan santriwati di lingkungan pesantren merupakan

seseorang yang dekat dengan mereka. Apapun yang dilakukan selain

dengan keluarga dapat dilakukan dengan teman ketika di sekolah

maupun asrama seperti makan, berbelanja, saling curhat, bahkan

tertawa dan menangis bersama. Jadi, berdasarkan pemaparan dari
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informan, teman bermain menjadi salah satu faktor santriwati dalam

menentukan pembelian. Santriwati mudah terpengaruh dengan barang

yang dibeli dan dimiliki oleh temannya, mereka merasa ingin sama

dengan apa yang dimiliki oleh temannya yang lain.

Dari temuan data di lapangan, dapat dilihat dari salah satu produk

yang banyak dimiliki santriwati yaitu, produk jilbab Rabbani. Produk

jilbab Rabbani merupakan jilbab yang memiliki harga relatif mahal bagi

anak yang orang tuanya dengan pendapatan yang rendah. Akan tetapi,

dikarenakan hampir seluruh santriwati menggunakan produk tersebut

mau tidak mau akhirnya mereka meminta kepada orang tua untuk

membelikannya.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan

yang mengatakan ketika jam istirahat, jam keluar dan atau waktu

diperbolehkan untuk ke kota merupakan saran dan ajakan temannya.

Yang akhirnya secara tidak langsung santriwati tersebut mengikuti

ajakan dan ikut membeli barang yang sebenarnya kurang dibutuhkan.

Karena seorang teman dapat memengaruhi perilaku seseorang dalam

menentukan produknya.

2. Lingkungan Pondok Pesantren

Lingkungan pondok merupakan sesuatu yang tidak bisa terlepas

dari kehidupan sehari-hari seorang santri. Sehingga, lingkungan dapat

menjadi salah satu hal penting dalam pembentukan akhlak, perilaku dan

karakter santrinya. Semakin sering dan semakin lama seseorang berada
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di suatu lingkungan maka ia akan mengikuti budaya dari lingkungan

tersebut.

Pondok Pesantren Darul Fikri juga menyediakan fasilitas yang

menunjang santrinya dalam memenuhi kebutuhan. Salah satunya

adanya dua kantin yang dapat diakses oleh santriwati sewaktu-waktu

dari pagi sampai malam hari kecuali ketika memasuki waktu sholat dan

kondisi lingkungan masyarakat yang banyak berdagang dan

menyediakan aneka variasi makanan dan minuman. Yang mana hal ini

mempengaruhi santriwati untuk mengisi waktu luangnya dengan

membeli aneka makanan yang mudah terjangkau lokasi dan waktunya.

Oleh karena itu, lingkungan pondok pesantren menjadi salah satu

faktor yang dapat melatarbelakangi munculnya perilaku konsumtif

santriwati karena fasilitas yang ada baik dari pondok sendiri maupun

dari lingkungan masyarakat sekitar pondok pesantren yang mendukung

santriwati untuk mengisi waktu luang dan membeli sesuatu yang

diinginkan yang belum tentu sesuai dengan kebutuhannya.

C. Analisis Arah Orientasi Perilaku Konsumtif terhadap Peraturan di

Pondok Pesantren Darul Fikri Bringin, Kauman, Ponorogo

Salah satu lembaga pendidikan yang menekankan prinsip dan moral

agama Islam adalah Pondok Pesantren. Maka dari itu adanya kebijakan atau

peraturan adalah salah satu cara pondok pesantren dalam mendidik dan

mendisiplinkan santrinya. Penelitian ini terfokus pada perilaku konsumtif
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dikalangan santriwati. Dan pada kenyataannya memang terdapat batasan

santri dalam membawa uang saku tetapi tidak ada batasan berapa yang harus

mereka gunakan. Begitu pula batasan pakaian yang harus dimiliki oleh

santriwati.

Berdasarkan uraian data sebelumnya, berikut merupakan hal-hal yang

berkaitan dengan peraturan mengenai kebijakan uang saku santriwati dan

kepemilikan pakaian di Pondok Pesantren Darul Fikri:

1. Terdapat peraturan mengenai batasan uang saku yang diperbolehkan

untuk dibawa santriwati ketika di asrama yaitu sebesar Rp. 50.000 dan

selebihnya dititipkan kepada Ustadzah.

2. Tidak ada batasan bagi santri dalam membeli dan membawa pakaian ke

dalam asrama. Mereka bebas memiliki pakaian baik baju maupun

jilbab. Selama pakaian tersebut menutup aurat dan sesuai dengan

peraturan yang ditetapkan oleh pondok. Yaitu pakaian yang lebar, tidak

menerawang dan jilbab yang menutupi dada dan pantat dengan minimal

lebar jilbab di bawah siku.

Dari peraturan di atas dapat mempengaruhi santriwati dalam hal

berkonsumsi yang cenderung konsumtif. Karena tidak adanya waktu dan

batasan jumlah uang saku yang dimiliki santriwati akan leluasa dalam

membeli berbagai barang yang diinginkan tanpa memikirkan kebutuhan

utama dan lebih mementingkan keinginan demi kepuasan sesaat. Selain itu,

ketika tidak adanya batasan dalam membawa dan memiliki pakaian akan

mengakibatkan santriwati leluasa membeli dan membawa pakaian yang
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banyak ke asrama sehingga mengakibatkan kurangnya tempat yang telah

disediakan seperti almari. Sehingga, pakaian tersebut akhirnya menumpuk

dan tergantung di ranjang maupun tembok.

Dari kondisi di atas secara tidak langsung akan memberatkan kondisi

orang tua santriwati yang sebagian besar berasal dari perekonomian

menengah ke bawah. Santri akan meminta uang atau pakaian lagi karena uang

telah habis terlebih dahulu dari yang diberikan dan pakaian ingin beli lagi

karena sudah merasa bosan dengan yang dimiliki dan akan menyesuaikan

dengan barang yang dimiliki oleh teman yang lainnya.

Oleh karena itu, untuk menghindari perilaku konsumtif dikalangan

santriwati perlu adanya solusi dengan mempertimbangkan kembali peraturan

yang berkaitan dengan kebijakan pondok mengenai penetapan batasan uang

saku dan jumlah pakaian yang dimiliki. Karena semakin beragam dan

meningkatnya kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier

perlu adanya peraturan yang berkaitan dengan kebijakan pondok agar tidak

muncul perilaku konsumtif di kalangan santriwati. Seperti yang dikatakan

oleh salah satu pengurus OPDAF, bahwa memang untuk saat ini perlu adanya

kebijakan baru yang berkaitan dengan uang saku yang dibawa santriwati, baik

dari jumlah maupun batasan waktu dalam kepemilikan dan penggunaan uang

saku. Serta batasan pakaian agar pakaian yang ada tidak menumpuk dan

menjadikan kondisi lingkungan pondok tidak rapi.

Solusi untuk santriwati sendiri dalam mengurangi perilaku konsumtif

dapat dilakukan dengan mengontrol keinginan dengan cara berhemat,
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menabung atau dengan cara membuat daftar kebutuhan agar keuangan yang

dimiliki dapat terkontrol dengan baik. Baik keuangan untuk diri sendiri

maupun keluarga
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis, maka penulsi dapat memberikan

kesimpulan sekaligus jawaban dari rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Perilaku konsumtif santriwati Pondok Pesantren Darul Fikri dapat dilihat

dari pengeluaran untuk kebutuhan harian dan kepemilikan pakaian. Dari

segi kebutuhan harian, lebih mengutamakan pemenuhan keinginan untuk

membeli jajanan dan makanan di luar pondok yang lebih bervariasi tanpa

adanya batasan pengeluaran uang saku yang dimiliki. Sedangkan dari

segi pakaian, mereka memiliki pakaian yang melebihi kapasitas almari

yang disediakan pondok karena tidak adanya batasan dalam kepemilikan

pakaian. Sehingga pada akhirnya muncul sifat isrâf dan tabdzîr.

2. Faktor yang melatarbelakangi santriwati berperilaku konsumtif adalah

faktor eksternal yaitu kelompok acuan dan lingkungan Pondok Pesantren.

Kelompok acuan yang dimaksud adalah teman bermain secara tidak

langsung mempengaruhi santriwati untuk mengikuti ajakan dan ikut

membeli barang yang sebenarnya kurang dibutuhkan. Karena seorang

teman dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam menentukan

produknya. Lingkungan Pondok Pesantren menjadi salah satu faktor

yang dapat melatarbelakangi munculnya perilaku konsumtif santriwati

karena fasilitas yang ada baik dari pondok sendiri maupun dari

lingkungan masyarakat sekitar pondok pesantren yang mendukung
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santriwati untuk mengisi waktu luang dan membeli sesuatu yang

diinginkan yang belum tentu sesuai dengan kebutuhannya.

3. Arah oientasi dari adanya perilaku konsumtif di kalangan santriwati

dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kembali peraturan yang

berkaitan dengan kebijakan pondok mengenai penetapan batasan uang

saku dan jumlah pakaian yang dimiliki. Karena semakin beragam dan

meningkatnya kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder maupun

tersier perlu adanya peraturan yang berkaitan dengan kebijakan pondok

agar tidak muncul perilaku konsumtif di kalangan santriwati. keluarga

B. Saran

Berdasarkan uraian dari pembahasan di atas, kiranya dapat dikemukakan

saran – saran sebagai berikut:

1. Santriwati Pondok Pesantren Darul Fikri, diharapkan santriwati mampu

menggambarkan perilaku seorang santri yang sederhana dan

menyesuaikan dengan aturan dalam Islam. Bukan hanya mengikuti hawa

nafsu yang ingin mencari kepuasan sementara, yang pada akhirnya timbul

perilaku konsumtif yang cenderung boros dan berlebihan. Santriwati

dapat mengontrol keinginan dengan cara berhemat, menabung atau

dengan cara membuat daftar kebutuhan agar keuangan yang dimiliki

dapat terkontrol dengan baik. Baik keuangan untuk diri sendiri maupun

keluarga.

2. Pengurus Pondok Pesantren Darul Fikri, diharapkan pengurus lebih

menenkankan peraturan agar santriwati lebih disiplin dalam mentaati
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peraturan pondok dan menetapkan peraturan baru yang berkaitan dengan

batasan pakaian yang harus di bawa oleh santriwati.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengambil penelitian santri di

pondok pesantren lainnya, sehingga dapat menambah data mengenai

perilaku konsumsi santri di tengah masyarakat yang sangat beragam.
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